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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองโพวิทยา ฉบับนี้  จัดทำขึ้น
ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพ
ของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำ
เสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองโพวิทยา  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 

                                                 
       (นายเจษฎา   ธีระตระกูล) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
            1 พฤษภาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร (SAR ฉบับผู้บริหาร) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนหนองโพวิทยา  ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายเจษฎา  ธีระตระกูล  เบอร์โทรศัพท์ 092-9918236    
E-mail : nongphowit@gmail.com    website  http://www.nongphowittaya.ac.th 
จำนวนครู  32  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   29  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  1  คน  พนักงานทั่วไป 2 คน 
จำนวนนักเรียน   รวม  540  คน    ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  -  6  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหนองโพวิทยาจัดการเรียนการสอนมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 540  คน  ครูผู้สอน 29 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ปีการศกึษา 2561 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่
ในระดับ ดี มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 3)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
        ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการ
ทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 314 คน คิด
เป็น    ร้อยละ 90.18 และไม่ผ่าน จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก 
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและ
การทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย 
โครงการ/ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ To Be Number One โครงการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน 
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
รวมทั้งภูมปิัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 98.45   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
ร้อยละ 80 กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนหนองโพวิทยาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจำนวน  3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 3)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมี
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในดา้น
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น นักเรียนมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลงานที่เกิดจากการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ นักเรียนมีคุณภาพ มีสุขนิสัย 
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สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลในระดับภาค และ 
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องหลายรางวัล เช่น รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลเยาวชนดีเด่นของสภาพ
สังคมสงเคราะห์ รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของธนาคารออมสิน เป็นต้น 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียน        การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพ
จัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
หนองโพวิทยา  โดยประเมินภาพความสำเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนด
ชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำ
แผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหาร
อัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีช ุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู ้ของผู ้เรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  
จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมคณะครูมี
ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายให้กับ
นักเรียน ครูมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
สถานศึกษามีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารมีวิสัยทศัน์
และเป็นนักพัฒนาที่ทุ ่มเทเวลาให้กับโรงเรียน  ส่งผลให้คณะครูมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
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สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่
ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  
โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้   ครูจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั ้นตอน ใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนมีโครงการขับเคลื่อนแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่บูรณาการระดับ
โรงเรียน(ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเข้าร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมในแต่ละโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ และ กตัญูกตเวทิตา ไม่พึ่งพายาเสพติด 
บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ มองเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างชัดเจน  
สรุปผล 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
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๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน  
ความต้องการและช่วยเหลือ(ความต้องการจำเป็น) 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA  
 
 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนหนองโพวิทยา 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองโพวิทยา ครั้งที่ 9 / 2561 เมื่อ
วันที ่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนหนองโพวิทยาแล้ว     
 
          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

 

(ลงชื่อ)  
(นายเจษฎา   ธีระตระกูล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
 

 
 
 

       (ลงชื่อ)   
                  (นายอัมพร  มากเพชร ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองโพวิทยา 
 
 

 
 



9 
 

ส่วนที่ 1   
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 9  ตำบลหนองโพ  อำเภอโพธาราม          
จ ั งหว ัดราชบ ุ ร ี  รห ัส ไปรษณ ีย ์  70120 โทรศ ัพท ์  032-389-491  โทรสาร  032 – 389491 E-mail  
nongphowit@gmail.com    website  http://www.nongphowittaya.ac.th 

1.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6     
1.5 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของโรงเรียนหนองโพวิทยารับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม 
 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเลือก  อำเภอโพธาราม 
 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกระเบื้อง  อำเภอโพธาราม 
 หมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น  อำเภอบางแพ 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 

2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล   นายเจษฎา    ธีระตระกูล    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ( ปร.ด. ) การบริหาร

การศึกษา อายุราชการ 25 ปี  ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนหนองโพวิทยานี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2560 
3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  3 ธันวาคม 2561  ) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 82 32 114 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 97 35 132 44 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 89 28 117 58.5 

รวม 8 268 95 363 140.5 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 59 14 73 36.5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 48 12 60 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 39 5 44 22 

รวม 6 146 31 177 88.5 

รวม 14 414 126 540 229 
 
 

mailto:nongphowit@gmail.com
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4.  ข้อมูลครูและบุคลากรข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราช 
การ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน
วิชา/ 
ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 
1 นายมนตรี  ทับกิจ 59 35 คศ.2(3) กศ.ม. พลศึกษา พละ 40 
2 นายชาตรี ใยยะธรรม 55 34 คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การ

งาน 
20 

3 นายบรรจง  เครือแก้ว 54 33 คศ.2(3) ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทย์ฯ 24 
4 นางธิดา  ทิพย์สุข 57 32 คศ.2(3) ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ อังกฤษ 120 
5 นางสาวกรรณิการ์  กวางคีรี 52 31 คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ วิทย์ฯ 36 
6 นางสาวสุวรรณ  ตู้น่ิม 55 28 คศ.3 บธ.บ. การเงินและการธนาคาร สุขฯ 40 
7 นางสมศรี  ยงค์อำนวย 51 28 คศ.3 ศษ.ม การสอนวิทย์ฯ วิทย์ฯ 50 
8 นายยุคล   เกิดสุข 55 26 คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คณิต 20 
9 นางสาวรจนารถ เชาว์ฉลาด 48 25 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต 24 
10 นางประมวลศรี  สิทธิสาตร์ 56 25 คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมฯ 42 
11 ว่าท่ี ร.ต. วสันต์  วีรเสนีย์ 50 14 คศ.2 วท.บ. เกษตรศาสตร์ การ

งาน 
28 

12 นางสาววริศสรัล อธิการวงค์เลิศ 36 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิต 30 
13 นางสาวปิยะทิพย์ เชาว์ฉลาด 35 9 คศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิต 120 
14 นายปริญญา แทวแดง 40 8 คศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา สังคม 104 
15 นางกันยารัตน์ เจริญสุข 47 8 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทยฯ 58 
16 นางสินีนาฎ พัดทอง 39 7 คศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา สังคม 18 
17 นายกำพล  เสลานนท์ 41 7 คศ.1 ศศ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ 24 
18 นางสาวฑิฆัมพร จันท์นาค 29 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทยฯ 18 
19 นางสาวศิริกุล  สันตกิจ 32 6 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 36 
20 นางกัณฑา  วีรเสนีย์ 40 6 คศ.1 ค.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 28 
21 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศิริพร  ดีจรัส 33 4 คศ.1 วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมฯ 42 
22 นางสาวณัฐกานต์  ชื่นหุ่น 39 4 คศ.1 ค.บ. พลศึกษา พละฯ 56 
23 นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่น 32 4 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทยฯ 24 
24 นางสาวมัชฌิมา  ลี้สมบูรณ์ 26 3 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 216 
25 นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ 25 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 203 
26 นายวิชัย  ธนะภูมิชัย 41 1 ครูผู้ช่วย ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคม 72 
27 นายธีรศักดิ์  เจือกโว้น 33 1 ครูผู้ช่วย วท.ม. วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมวัสดุ 
วิทย์ฯ 24 

28 นายภูริวิทย์ รุ่งสิทธิวรรณ 28 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

จีน - 

29 นางสาวศิริกาญจน์  เสนีย์วงศ์ ณ 
อยุธยา 

26 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ไทยฯ - 
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พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 
        

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 
        

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 

(ปี) วุฒิ วิชาเอก 
ภาระงาน/ 
ปฎิบัติงาน จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวณปภา   
 ศรีวิเศษ 

27 1 คบ. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานธุรการ งบประมาณ 

        

5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารสถานที่ของโรงเรียนปีแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนองโพจำนวน3ห้อง ต่อมา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2520  ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียน  ซึ่งมี  2  หลัง  8  ห้องเรียน  
รวมครุภัณฑ์  ราคาประมาณ  600,000  บาท  ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลังแฝด ราคาประมาณ 50,000 บาท โรง
จอดรถราคาประมาณ 100,000 บาทโดยใช้เงินของผู้บริจาคทั้งสิ้น 
 ปีงบประมาณ 2521ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั ่วคราว 6 ห้องเรียน เป็นเงิน180,000 บาท  
บ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  80,000  บาท  ห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง  เป็นเงิน  40,000  บาท  และ อาคาร
เรียน  216 ค.  ครึ่งหลังเป็นเงิน  1,050,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2522  ได้งบประมาณสร้างหอประชุม   เป็นเงิน  1,000,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2523   ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  2  หน่วย  เป็นเงิน  55,000  บาท  ถัง
เก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน  2  ชุด  เป็นเงิน  101,800  บาท  และ  ต่ออาคารเรียน     216 ล. อีกครึ่งหลัง  
เป็นเงิน  1,450,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2524  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  190,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2525  ได้งบประมาณสร้างถังน้ำประปา  เป็นเงิน  120,000  บาท   บ้านพักครู  
1 หลัง  เป็นเงิน  208,000  บาท  นอกจากนั้นยังได้มีการทอดผ้าป่าที่ระลึกฉลองกรุงรัตนโกสินทร์  200 ปีสร้าง
ป้ายหน้าประตูโรงเรียนและป้ายชื่อโรงเรียน  เป็นเงิน  77,000  บาท 
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 ปีงบประมาณ  2526  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง   เป็นเงิน  218,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2527   กรมสามัญศึกษา  ได้รับโรงเรียนเข้าโครงการ  มพช.2 รุ่น  2  ได้งบประมาณ
ต่างๆ  ดังนี้  อาคารเรียน  1  หลัง   พร้อม อุปกรณ์ประกอบห้อง  โรงฝึกงาน  2  หลัง  บ้านพักครู  2  หลัง
(แฝด)  ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 
 ปีงบประมาณ  2528  ได้รับอุปกรณ์ประกอบห้องจากกรมสามัญศึกษา  
 ปีงบประมาณ  2529 ได้รับอุปกรณ์ประกอบห้องจากรมสามัญศึกษา 
 ปีงบประมาณ  2530 ได้รับเงินบริจาคปรับปรุงห้องพักครูชั้นล่างและห้องสหกรณ์ 
 ปีงบประมาณ  2532 ได้รับบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์สร้างสนามวอลเลย์บอล  1  สนาม 
 ปีงบประมาณ  2533 ได้รับบริจาคเงินและวัสดุเทพ้ืนใต้ถุนอาคารเรียน  216 ค. 
 ปีงบประมาณ  2534 ได้รับบริจาคหินจากโรงโม่หินชิ้นแสงชัยเพ่ือก่อสร้างและปรับปรุง  ถนนในบริเวณ
โรงเรียนคิดเป็นมูลค่า  100,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2535 ได้รับเงินและวัสดุ  สำหรับปรับปรุงกั้นห้องใต้อาคารเรียนแบบ 216 ค. 
เพ่ือเป็นห้องสำนักงาน  ห้องเรียน  คิดเป็นมูลค่า  200,000  บาท 
 ปีงบประมาณ 2536   ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  16  เครื่อง  และเครื่องปรับอากาศ 
  11 เครื่อง จากคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนหนองโพวิทยา   คิดเป็นมูลค่า 408,500 บาท 
 ปีงบประมาณ  2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  108 ล.  จำนวน  1  หลัง เป็นเงิน 
4,042,000  บาท  และมีเงินเหลือ  จำนวน  711,625  ซึ่งได้นำเงินเหลือจ่ายไปปรับปรุงห้องประชุม  ต่อเติมใต้
ถุนอาคารเรียนแบบ  108 ล.  และซื้อรถยนต์ประจำโรงเรียน  1  คัน  จัดสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  1  ที่ เป็นเงิน  
180,000  บาท  บ้านพักภารโรง  1  หลัง   เป็นเงิน  121,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2538 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล  เป็นเงิน  125,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2539 ได้รับงบประมาณถังน้ำฝน  ฝ.33  เป็นเงิน  61,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2540 ได้รับงบประมาณวัสดุ(ดินถมสนามฟุตบอล)  400,000  บาท 
          ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์และห้อง 
                                      ปฏิบัติการทางภาษา  เป็นเงิน  1,002,100  บาท 
          ปีการศึกษา  2543   ได้รับงบประมาณสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.50 เมตร ยาว                                                    
400 เมตร สนามบาสเกตบอล แบบ FBI 
                                     หอประชุม  ระบบไฟ  โครงหลังคา  เวที 

ปีการศึกษา  2544  ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วม  แบบ  6  ที่ /27 
       นำเงินบริจาคปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์  และ  โรงอาหาร 
       ปรับปรุงห้องสำนักงาน  4  ฝ่าย 
ปีการศึกษา  2545  จัดสร้างโรงเก็บรถนักเรียน    ปูอิฐตัวหนอนลานหน้าเสาธง 
       จัดทำถนน คสล.  ทางเข้าโรงเรียนพร้อมทางเดิน 
ปีการศึกษา  2546  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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ปีการศึกษา  2547  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  30  เครื่อง  และ 
                        จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ิมข้ึนอีก  1  ห้อง 
ปีการศึกษา  2548  จัดสร้างห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (E-Classroom) 
ปีการศึกษา  2549  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  15  เครื่อง 
ปีการศึกษา  2550  ทอดผ้าป่าการศึกษา ทาสีอาคาร 1 และ จัดทำรั้วด้านหลังโรงเรียน     
ปีการศึกษา  2552  ปรับปรุงห้องน้ำชาย 
       สร้างเข่ือนกันดินพังทลายริมสระแก้ว 
       ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียนเป็นโรงอาหาร 
       ปรับปรุงโรงอาหารเก่าเป็นที่จอดรถนักเรียน 
       จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจำนวน  30  เครื่อง  
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย    
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
       จัดสร้างห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2  ห้อง 
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
       ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

        ปรับปรุงห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น       
 ปีการศึกษา  2553  ปรับปรุงห้องสังคมศึกษา ฯ และ ห้องจริยศึกษา  2 ห้อง 
        สร้างโรงผลิตน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
 ปีการศึกษา  2554  สร้างป้ายชื่อโรงเรียนและปรับปรุงรั้วข้างป้าย 
                                  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
        สร้างห้องสุขานักเรียนชายหญิง 16 ห้อง 
        ปรับปรุงห้องสุขาครู  3 ห้อง 
    ทาสีอาคารเรียน 2 และ อาคารเรียน 3 
    สร้างรั้วด้านหลัง และ ประตูด้านข้าง ทาสีรั้วใหม่ 
    ปรับปรุงที่จอดรถยนต์ครู                
 ปีการศึกษา  2555  - 2556   ปรับปรุงห้องศิลปะ 
       ห้องปฏิบัติการจริยธรรม(ปูกระเบื้องห้องประชุมเล็ก) 

      ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมโดยติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้อง 
      ภาษาอังกฤษ  ห้องสุขศึกษาฯ และ ห้องศิลปะ 
      ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองโพปรับปรุงสนามโดยติดตั้งเสาไฟฟ้า 
      (สปอร์ตไลท์) รอบสนาม 

ปีการศึกษา 2557   ปรับปรุงบ้านพักครู 3 หลังเป็นหอพักนักกีฬา 
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         ปรับปรุงโรงอาหาร 
ปีการศึกษา 2558-2559  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ทางเชื่อมอาคารโดยได้รับเงิน 
         บริจาค จาก คณุกมล  ว่องกุศลกิจ จำนวน 200,000 บาท 
                        สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 
ปีการศึกษา 2560-2562  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   
6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ชุมชนหนองโพเป็นชุมชนแห่งความพอเพียงที่เก่าแก่และเข้มแข็งมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  จากใน
อดีตตราบจนกระทั่งปัจจุบัน และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ชาวชุมชนหนองโพเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนหนองโพวิทยา จึงมี
ความผูกพันต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนและโรงเรียนมีการรับและการให้ความเอ้ืออาทร มอบความปรารถนา
ดีให้แก่กันมาตลอดระยะเวลา 41 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน 
 โดยภาพรวมเศรษฐกิจของชุมชนหนองโพ มีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดี
ตลอดมาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านเงินทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา 
 จากการสำรวจพบว่า ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา มีเชื้อชาติไทยและคนไทยเชื้อชายจีน มอญ และลาว (ไทยยวน) ปะปนอยู่ในบาง
หมู่บ้านจำนวนเล็กน้อย 
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 ตำบลหนองโพจัดการบริหารท้องถิ่นในรูป เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล  มีวัดหนองโพ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน นอกจากวัดจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังเป็นศูนย์กลางของ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสาธารณะทางสังคมในทุกโอกาส
อย่างสม่ำเสมอ 
 ชุมชนหนองโพเป็นชุมชนที่ผสมผสานระหว่างชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชน อันได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในรัศมี 5 กิโลเมตรของชุมชนหนองโพ มีโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตั้งอยู่อีกไม่น้อยกว่า 5 
โรงงาน   อย่างไรก็ตามชาวชุมชนหนองโพดั้งเดิมยังยึดอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนมตามแนวพระราชดำริปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 ค่านิยมของชุมชนหนองโพ ส่วนหนึ่งยังคงเป็นค่านิยมที่ดีงามดั้งเดิมของผู้คนรุ่นเก่าที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การยึดมั่น จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวหนองโพ
อย่างสูงสุดในการจัดตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพ ซึ่งก่อให้เกิดอาชีพที่มีรายได้มั่นคงสม่ำเสมอ เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเอง 
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มาตราบจนกระทั่งปัจจุบัน  ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในพุทธศาสนาและ
พิธีกรรม การเคารพอาวุโส  กตัญญูรู ้คุณ ส่วนคนรุ่นใหม่ นอกจากจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามดั้งเดิม
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังรับค่านิยมที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ อันได้แก่ ค่านิยมด้านวัตถุนิยม และบริโภคนิยม เนื่องจาก
ชุมชนหนองโพเป็นชุมชนเปิด สามารถติดต่อคมนาคมกับกรุงเทพฯ ได้ในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีรถประจำทางสามารถ
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ และไปยังตัวเมืองที่เจริญด้วยวัตถุนิยม ถึง 10 สาย 
 คนรุ่นใหม่ในชุมชนจึงค่อนข้างทันสมัย มีการศึกษารับรู้ข่าวสารความเป็นไปของสังคมได้อย่างทัน
เหตุการณ์ มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกในการศึกษาหรือในการประกอบอาชีพค่อนข้างสูง  เห็นความสำคัญและ
คุณค่าของการศึกษา 
 โดยภาพรวมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้จำนวนนักเรียนของโรงเรียนหนองโพวิทยาค่อนข้างคงที่ไม่ขยายตัว 
และมีแนวโน้มลดลง ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในชุมชนจึงเป็นหน้าที่ของ
ทางโรงเรียนที่จะต้องเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในทุกรูปแบบตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครองและชุมชนว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้เรียนที่จบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นที่ยอบรับของสังคม  

อนึ่งในปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนในโครงการกีฬาฟุตบอลในทุกระดับชั้นจาก
นักเรียนทั่วประเทศส่งผลให้จำนวนนักเรียนในส่วนนักกีฬาคิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมดและจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดของโรงเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา 
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7.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
แหล่งการเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 

ห้องสมุดโรงเรียนหนองโพวิทยา 
ชุมนุมไก่พ้ืนบ้าน 

80 
40 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
วัดหนองโพ 
วัดหนองน้ำขาว 
สหกรณ์โคนมหนองโพ 

20 
10 
10 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

นางสุกัญยา  ดุษรักษ์ 
 

เลี้ยงโคนม 

8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       8.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 
สถานศึกษา 

 
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจังหวัดราชบุรี
ชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ รุ่นอายุ 17 ปี 

 
ชมรมฟุตบอลจังหวัดราชบุรี 

ผู้บริหาร ผู้บริหารดีเด่น สพม.8 

ครู 1.รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ระ
เภททดลอง ระดับ มต้น 
2.รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภท ม.ปลาย 

สพฐ. 

นักเรียน นายอนุวัฒน์  มาตะราช ติดทีมชาติไทย อายุ 16 ปี 
ชิงแชมป์เอเชีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกรองนำจาก

ธรรมชาติ 
1.รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ระเภท
ทดลอง ระดับ มต้น 

5.งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีการศึกษา2561) 
1. โครงการขับเคลื่อนแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- กิจกรรม การขับเคลื่อนแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรม การแข่งทักษะกระบวนการการทำงานด้านงานอาชีพเพ่ือการมีคุณธรรมจริยธรรม (การงานอาชีพฯ) 

2. โครงการผดุงคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนหนองโพวิทยา 
- กิจกรรม จัดทำเอกสารนิเทศพัฒนางานประกันคุณภาพ 
- กิจกรรม ประเมินผลและปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ศึกษาบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียน
หนองโพวิทยา 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำภาคเรียน 
- กิจกรรม ประเมินผลและปรับปรุงแผนพัฒนางานประกัน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
- กิจกรรม จัดซื้อเอกสาร - กิจกรรม ทบทวนบทเรียน (ติว)ก่อนสอบโอเน็ต 
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้  - กิจกรรมกับองค์กรภายนอก 
- กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ โดยเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้หรือส่งนักเรียนเข้าร่วม  
4. โครงการพัฒนางานยานพาหนะ กิจกรรม จัดซื้อน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โรงเรียน 
- กิจกรรม จัดซื้อน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โรงเรียน 

5. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
- กิจกรรม 5 ส  - กิจกรรม จ้างเหมาทำความสะอาด - กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารสถานที่ 
- กิจกรรม สาธารณูปโภค 

6. โครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ กิจกรรม งานส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม วัน
ไหว้คร ู- กิจกรรม เข้าค่ายพุทธบุตร - กิจกรรม เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรม ชุมนุมอนุรักษ์ไก่พ้ืนบ้าน (สอร.) - กิจกรรม ธนาคารขยะ - กิจกรรม ปลูกป่า 
- กิจกรรม รณรงค์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ - กิจกรรม รักการอ่าน - กิจกรรม รุกขเทวาตัวน้อย 
- กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ- กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ- กิจกรรม วันสุนทรภู่ 
- กิจกรรม วันแห่เทียนจำนำพรรษา- กิจกรรม วันไหว้ครู - กิจกรรม สายน้ำไหลเวียน 
- กิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก- กิจกรรม ออมทรัพย์- กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ- กิจกรรม ทัศนศึกษา 
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7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพ่ือการบริหาร กิจกรรม การจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์- กิจกรรม การจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ พัสดุและสินเชื่อ 
- กิจกรรม จัดซื้อ จัดจ้าง หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 
- กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน- กิจกรรม จำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 
- กิจกรรม พัฒนางานสารบรรณ 

9. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
- กิจกรรม การนิเทศภายใน- กิจกรรม ปรับปรุงระบบการเรียน- กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ 
- กิจกรรม พัฒนาการวัดและประเมินผล- กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
- กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

10. โครงการพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร กิจกรรม จัดซื้อวัสดุโสต และล้างอัดภาพ
โรงเรียน- กิจกรรม จัดซื้อวัสดุโสต และล้างอัดภาพโรงเรียน 

11. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการศึกษา 
- พัฒนาห้องสมุดเพ่ือการศึกษา 

12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- กิจกรรม จัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอโพธารามและอำเภอใกล้เคียง 
- กิจกรรม ปรับปรุงห้องภาษาไทยให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

13. โครงการภาษาสู่อาเซียนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรม English in school 
- กิจกรรม Let s enjoy english 
- กิจกรรม สนุกกับภาษาของประชาคมอาเซียน(ภาษาตากาล็อค) 

14. โครงการรักษ์ไทย รักษ์โลก รักสามัคคี ด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรม ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

16. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการกีฬา กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาฯ 
- กิจกรรม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาฯ    - กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน 

17. โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน 
- กิจกรรม จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
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- กิจกรรม ปรับปรุงห้องพยาบาล 
- กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรม วันเอดส์โลก 
- กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

18. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- กิจกรรม To Be Number One 
- กิจกรรม ขับข่ีปลอดภัย 
- กิจกรรม คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (x-ray) 
- กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน- กิจกรรม รณรงค์ต้านยาเสพติด 
- กิจกรรม ห้องเรียนสีขาว 
- กิจกรรม โฮมรูม 

19. โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
- กิจกรรม แนะแนวสัญจร 
- กิจกรรม แนะแนวอาชีพอิสระระหว่างเรียน 
- กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 

20. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของโรงเรียน 
- กิจกรรม การพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐานของโรงเรียน 
- กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงสระแก้วหนองโพวิทยา 

21. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู (การอบรม, PLC) 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 540 คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 3 82 32 114 38 
ม.2 3 97 35 132 44 
ม.3 2 89 28 117 58.5 
รวม 8 268 95 363 140.5 
ม.4 2 59 14 73 36.5 
ม.5 2 48 12 60 30 
ม.6 2 39 5 44 22 

รวม 6 146 31 177 88.5 

รวมทั้งหมด 14 414 126 540 229 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 50 45 30 65 82 100 82 82 

ม.2 60 60 40 70 97 80 97 97 

ม.3 50 50 40 75 89 70 89 89 

รวม 160 155 110 210 268 250 268 268 

ม.4 45 40 30 40 20 70 55 61 

ม.5 60 32 45 62 35 57 44 35 

ม.6 44 32 31 35 20 35 36 31 

รวม 149 104 106 137 75 162 135 127 

ร้อยละ 57.22 47.96 40 64.25 63.51 76.29 74.62 73.14 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 114 - - 114 - 114 100 
ม.2 132 - - 132 - 132 100 

ม.3 117 49 - 68 - 117 79.56 

 363 49 - 314 - 363 79.56 

ม.4 73 - - 73 - 73 100 

ม.5 60 - - 60 - 60 100 

ม.6 44 4 - 40 - 44 90.90 

รวม 177 4 - 173 - 177 90.90 

 540 53 - 487 - 540 90.18 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 114 - - - 114 114 100 

ม.2 132 - - - 132 132 100 

ม.3 117 49 - 68 - 117 79.56 

 363 49 - 68 246 363 79.56 

ม.4 73 - - 73 - 73 100 

ม.5 60 - - 60 - 60 100 

ม.6 44 4 - 40 - 44 90.90 

รวม 177 4 - 173 - 177 90.90 

 540 53 - 487 246 540 90.18 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
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1. ความสามารถในการสื่อสาร 49 - 60 8 117 79.56 
2. ความสามารถในการคิด 49 60 8 - 117 79.56 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 49 - 68 - 117 79.56 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 49 - - 68 117 79.56 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 49 - 68 - 117 79.56 

รวม 245 60 204 76 585 79.56 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 40.86 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 21.45 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 27.75 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 26.36 29.10 29.45 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 40.86 47.95 +7.09 
คณิตศาสตร์ 21.45 23.78 + 2.33 
วิทยาศาสตร์ 27.75 31.38 + 2.33 
ภาษาอังกฤษ 26.36 26.46 + 0.10 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.57 48.16 47.31 
คณิตศาสตร์ 21.08 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 24.27 30.75 30.51 
ภาษาอังกฤษ 23.13 31.15 31.41 
สังคมศึกษาฯ 31.34 35.48 35.16 
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 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 37.92 36.57 - 1.35 
คณิตศาสตร์ 14.38 21.08 + 6.30 
วิทยาศาสตร์ 23.18 24.27 + 1.09 
ภาษาอังกฤษ 20.56 23.13 + 2.57 
สังคมศึกษาฯ 28.89 31.34 + 2.45 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดี 
วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนหนองโพวิทยามีทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาทุกปีการศึกษาและปรับปรุงเมื่อมาตรฐาน
การศึกษาเปลี่ยนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมนำแผนพัฒนาการศึกษาเข้าที่ประชุม
โรงเรียนและที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ในโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการซึ่งสะท้อนออกมาเป็นค่าเป้าหมายตาม
โรงเรียนหนองโพวิทยากำหนด จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ มีมาตรฐานของโรงเรียนตาม
ภาระงานและโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนหนองโพวิทยา  ดำเนินงานตามปฏิทินและโครงการในแผนปฏิบัติ
งานโดยสรุปโครงการตามค่าเป้าหมายตามเครื่องมือกำหนอค่าเป้าหมายของโรงเรียนส่งข้อมูลและประเมินผล
ตามแผนงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสรุปผลตั ้งผู ้ทรงประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานผลต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและและรวมรวมผลนั้นปัญหาอุปสรรค์ของการดำเนินงานที่ผ่านมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ได้แก่ 
งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการรักการอ่าน สอนเสริมทักษะภาษามี
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนหนองโพวิทยา จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านผลสัมฤทธิ์วิชาการของผู้เรียน 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสร้างการ
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
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ท้องถิ่นและความเป็นไทยมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายนักเรียนมาจากหลาย
ถิ่นที่อาศัยและอยู่ร่วมกันได้สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โรงเรียนหนองโพวิทยาได้ฝึกทักษะด้านกีฬา
ฟุตบอลเน้นฝึกระเบียบวินัยการต่อยอดเป็นวิชาชีพ พร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าอยู่ จัดสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้หรือส่งนักเรียนเข้าร่วม จัดให้มีวิทยากรและศิษย์เก่าที ่มี
ความสามารถมาเล่นดนตรีเพื ่อเป็นแรงบันดาลใจ กิจกรรมกับองค์กรภายนอกประสานงานกับเครือข่าย
ผู้ปกครองเพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล    

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผลการเรียนรู้ที ่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้นความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา ได้แก่ 

1โครงการขับเคลื่อนแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการขับเคลื่อนแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

2)โครงการพัฒนาคุณผู้เรียน(ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
3) โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ  
4)โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการศึกษา  
5)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
6)โครงการภาษาสู ่อาเซี ่ยนตามแนวคิดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ ่มสาระการเร ียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
7)โครงการรักษ์ไทย รักษ์โลก รักสามัคคี  ด้วยวิถีพอเพียง   
8)โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
9)โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการกีฬา  
10) โครงการส่งเสริมอานามัยโรงเรียน 
11) โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้

ข้อมูลพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลังเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มี
การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างมีความสุขและได้กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยจัดระบบโครงการผดุงคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนหนองโพวิทยาจัดระบบงาน
ให้สอดคล้องกับบริบทและแผนพัฒนาการการศึกษากำหนดสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  
เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยอิงบริบทโรงเรียนหนองโพวิทยา 
นักเรียนหนองโพวิทยามีนักเรียนมีการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ฝึกให้มีระเบียบวินัยและพัฒนาไปเป็นวิชาชีพ
ต่อไปโดยโครงการในกลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษาพัฒนา นักเรียนที่สนใจดนตรีมีครูฝึกฝนเฉพาะและต่อยอด
เป็นอาชีพ กำหนดให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยพัฒนาทักษะระเบียบสร้างคุณธรรม โดยโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียน โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2563 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษายึด 3 ปีย้อนหลังมา SWOT  ขั้นตอนคือ Strengths จุดแข็ง
มาวิเคราะห์จุดแข็งของโรงเรียนคือโรงเรียนเป็นโรงเรียนฝึกกีฬาฟุตบอลโดยนำมาใช้เป็นข้อได้เปรียบในการ
พัฒนา Weaknesses จุดอ่อนวิเคราะห์ข้อด้อยคือนักเรียนท้องถิ่นในบริเวณไกล้เคียงยัง ไม่มาเรียนทั้งหมดมา
เพียงบางส่วนในทุกงานที่มีโครงการรองรับตามความเป็นจริง  เพื่อนำมาแก้ไขจุดด้อยOpportunities โอกาส 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ทำโรงเรียนได้เปรียบ โดยโรงเรียนหนองโพวิทยาสร้างนักกีฬาฟุตบอลสู่ทีมชาติได้ เช่น 
นายอนุวัต มาตะราช ติดรายชื่อทีมเยาว์ชนทีมชาติไทยThreats ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานชาติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่เกี่ยวเนื่อง
กับผู้เรียนโดยใช้ กิจกรรม จัดทำเอกสารนิเทศพัฒนางานประกันคุณภาพ เป็นผู้ประสานงานในระบบนิเทศ
ภายในเพื่อปรับข้อดีจุดเด่นข้อควรพัฒนามาปรับใช้กับโรงเรียนตามฝ่ายงานของโรงเรียนเพื่อให้การจัดการเรยีน
การสอนประสมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนมากที่สุดและนำกิจกรรม ประเมินผลและปรับปรุงแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ศึกษาบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียนหนองโพวิทยา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำภาคเรียน ปรับใช้กับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับและบรรจุลงไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดเป้าหมายปรับโครงการให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน กิจกรรม ประเมินผล
และปรับปรุงแผนพัฒนางานประกัน ทุกภาคเรียน มีการประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องจัดประเมินและปรับปรุงทุก
ภาคเรียน โดยจัดประชุมสรุปผลการประเมินในการจัดกิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหา
กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการสอนเน้นทักษะเกิดอาชีพด้าน
กีฬาฟุตบอล ด้านวิชาชีพเทคโนการผลิตเครื่องมือด้านการเลี้ยงไก่เช่นเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ เน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามรถพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเพ่ือให้
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อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้มีความรู้
ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเหมาะสมกับผู้เรียน มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม โครงงาน กิจกรรมทักษะทางวิชาการ ศึกษาดูงาน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งนี้มีการศึกษาถึงสาเหตุที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ต่ำและกำหนดแนวทางแก้ไข โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้น
ที่ ครู วิธีสอนของครู สื่อการสอน นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีการทบทวนวิชาในช่วงเวลาว่างตาม
ความสนใจนักเรียน ให้ผู้เรียนนอกเวลาเรียนโดยมุ่งเน้นยกระดับนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับต่ำ และ กลาง ให้
สูงขึ้นเป็นมีความรู้   
 การจัดการด้านพัฒนาผู้เรียนใช้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้) ในแต่ละกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้ ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จัดกิจกรรมรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม บริหารจัดการ
เอกสารให้เกิดการลดใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดสิ้นเปลือง กิจกรรม ทบทวนบทเรียน (ติว)ก่อนสอบโอเน็ตโดยจัดครูติว
ในแต่ละกลุ่มสาระนอกเวลา และจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาข้อดีข้อด้อยเพี่อพัฒนาต่อไป ใน
ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนสื่อสาร คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทัน
สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด กล้าแสดงออก สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ฟุตบอลหนองโพวิทยา      มุ่งเน้นกิจกรรมที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร   ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ร่วมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด    เป็นผู้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ตลอดจนเป็นผู้มีค่านิยมตามความต้องการของสังคมไทยตามนโยบายของรัฐบาล 
      จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมที่มุ ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ผู ้เรียนได้พัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ตลอดจน

เสริมสร้างคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนหนองโพวิทยาโดยบรูรณาการกับโครงการต่าง ๆ และยกผลสัมฤทธิ์

ระดับชาต ิO-NET 

  ประสานความร่วมมือกับกับองค์กรที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง Active Learning   
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ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมโดยการระดมสรรพกำลังทั้งด้าน  พลังกาย  พลังใจ  พลังความคิด     
พลังสติปัญญา ตลอดจนพลังทรัพย์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ โรงเรียน 

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอเหมาะสมเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 

พัฒนาเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลให้นักเรียนมีอาชึพเป็นนักกีฬาฟุตบอล  

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น 
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ ์และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของระดับชั้น 
10. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น  
11. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น   
12. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  13. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ ทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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  15. ยกระดับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

16. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

17. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก ตามท่ี
สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 

18. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม 
19 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
  20. สร้างเสริมให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

21. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
22. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
23. สร้างเสริมให้ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
24. สร้างเสริมให้ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว      

ชุมชนและสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

วิธีการพัฒนา 
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาทุกปีการศึกษาและปรับปรุงเมื่อมาตรฐานการศึกษาเปลี่ยนมีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมนำแผนพัฒนาการศึกษาเข้าที ่ประชุมโรงเร ียนและที ่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการซึ่งสะท้อนออกมาเป็นค่าเป้าหมายตามโรงเรียนหนองโพ
วิทยากำหนด จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ มีมาตรฐานของโรงเรียนตามภาระงานและ
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนหนองโพวิทยา  ดำเนินงานตามปฏิทินและโครงการในแผนปฏิบัติงานโดยสรุป
โครงการตามค่าเป้าหมายตามเครื่องมือกำหนอค่าเป้าหมายของโรงเรียนส่งข้อมูลและประเมินผลตามแผนงาน
ตามมาตรฐานของโรงเรียนสรุปผลตั้งผู้ทรงประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานผลต่อ 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนำเพื่อให้
บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนหนองโพวิทยา การดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจอย่างชัดเจน ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนหนองโพวิทยา 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ ่มเป้าหมายเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโรงเรียนดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) 
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จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  5) ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดทำรายงานประจำปีที่เสนอ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนดำเนินการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่องจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ ผล
การประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจำปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามจุดที่ควรพัฒนา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้ คณะครู บุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทำเครื่องมือ ให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานและ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน ปรับปรุงการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทำ แบบสำรวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู ้ปกครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง
ตามความต้องการ มีโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
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ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
โรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีผล
การประคุณคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดี 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ

ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ 

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ใช้หลักการ
ทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ ตลอดจนหลักปฏิบัติงาน P-D-C-A มาใช้ในการทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษาเข้า
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มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับความ
ร่วมมือจากผู ้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ และ
หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาช่วยรักษาความสะอาด ดูแลความปลอดภัย ร่วมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งยังร่วม
บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ร่วมกับ
โรงเรียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์ ตลอดจนแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน และ ในชุมชนภายนอกโรงเรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  มีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย และเพียงพอ  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
และ ภายในนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา   
จุดที่ควรพัฒนา  

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ 
ติดตามที่เหมาะสม  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

1)มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการด้านกีฬาฟุตบอล  
 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง พัฒนาด้านการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นรายบุคคล 

2) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
ระดมสรรพกำลังจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษาทุกฝ่ายร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม และ แหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

3) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และ ผู ้เกี ่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษาพัฒนา 

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ ภายในโรงเรียน 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษา สร้าง พัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษา พัฒนา สงวนรักษา 

อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน และ ภายนอกโรงเรียนตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

วิธีการพัฒนา  
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาทุกปีการศึกษาและปรับปรุงเมื่อมาตรฐานการศึกษาเปลี่ยนมีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมนำแผนพัฒนาการศึกษาเข้าที ่ประชุมโรงเร ียนและที ่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการซึ่งสะท้อนออกมาเป็นค่าเป้าหมายตามโรงเรียนหนองโพ
วิทยากำหนด จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ มีมาตรฐานของโรงเรียนตามภาระงานและ
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนหนองโพวิทยา  ดำเนินงานตามปฏิทินและโครงการในแผนปฏิบัติงานโ ดยสรุป
โครงการตามค่าเป้าหมายตามเครื่องมือกำหนอค่าเป้าหมายของโรงเรียนส่งข้อมูลและประเมินผลตามแผนงาน
ตามมาตรฐานของโรงเรียนสรุปผลตั้งผู้ทรงประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานผลต่อ 

โรงเรียนหนองโพวิทยา เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning) โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
และคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูสร้างสื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน มีการจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อ
การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอน ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยการดำเนินงานดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการ
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ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ 
ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียนมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำโดยผู้บริหารของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรม
วันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย ทัศนศึกษา การเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี 1.มุ่งเน้นการพัฒนาครู ส่งเสริมให้มีการวิจัย  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียน และ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นวางระบบการเรียนรู้ เพ่ือ
การนิเทศพัฒนา กำกับ ดูแล ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้  ครูเป็นครูมืออาชีพมีการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถ
ตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาได้  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ จัดการหลักสูตร
เพ่ิมมากข้ึนเป็นต้น ส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี ครูมีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้ 
โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษามีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้
แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

จากผลความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา และรายวิชาเพิ่มเติม โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม ที่ให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
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จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยในชั้นเรียน และนาผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
นาไปปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
2) โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 
3) โครงการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
6) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
7) โครงการส่งเสริมทักษะและนันทนาการ 
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สรุปผลการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดี 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดี 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
2.6  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดี 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
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3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพวิทยา 

ระดับคุณภาพ ดี 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปตาม
เป้าหมายที่ตั ้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 70.33 มีความสามารถในการ
สื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปี
ย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา ( O-NET) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงาน
คุณธรรม และร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมี
ครูสอนตรงเอก ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม 
Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และนำ
ความรู้มาจัดทำแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์
ภาพที่ดีกับชุมชน โรงเรียนสีขาว ระดับทอง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6 โครงการห้องสมุดและส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม
สัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงานห้องสมุด กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โครงการคุณลักษณะที่พึงมี สร้างคนดีให้สังคม (ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ “แข่งขันกีฬาภายใน” โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย ) โครงการ
พัฒนาบุคลาการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการสานึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม โครงการพัฒนางานด้าน
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “คุณธรรมโรงเรียน” ม.4 โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ม.1 โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ โครงการทัศนศึกษานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2 ,ม.3 ,ม.5 ,ม.6  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
จุดเด่น  
1. สถานศกึษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 
3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
5. ครูมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน  
2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์  
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับนักเรียนเรียน  
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน  
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน  
6. พัฒนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
7. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
1. โครงการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
2. โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนในเครือข่าย มั่นคง และยั่งยืน 
4. จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
5. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
6. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
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มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
อยู่ในระดับ 3  ดี จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปได้ว่าได้ระดับ ดี ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
เยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา 

ในด้านมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน
สื่อสาร คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของสิ่งเสพติด กล้าแสดงออก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา 

ในด้านมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา มีผลประเมินอยู ่ในระดับดีเยี ่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ประชุมระดมสมอง ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ใช้ผลการ
ประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ในด้านมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี ครูมีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลากหลายให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษามี
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริการและ
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด    เป็นผู้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ตลอดจนเป็นผู้มีค่านิยมตามความต้องการของสังคมไทยตาม
นโยบายของรัฐบาล 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สรุปผล 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
1. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน   
2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้
และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
จุดเด่น 
 นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยาประสบผลรับรางวัลด้านกีฬาฟุตบอล ด้านทักษะการเรียนรู้ ผลการ
สอบโอเน็ตเพ่ิมข้ึน 
จุดควรพัฒนา 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  

2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  

3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กำหนดค่าเป้าหมาย  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  
เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2561  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET ) 
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ประกาศโรงเรยีนหนองโพวิทยา 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เรื ่องกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านโจด  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชระชา
ชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เพื่อให้
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองโพวิทยามีคุณภาพและมาตรฐานจึงกำหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  สิงงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

                                                                                         
                                                                                   (นายเจษฎาธีระ  ตระกูล) 
                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดี 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดี 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
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๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  กำลังพัฒนา 

๓.  การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น

ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่    39  /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนหนองโพวิทยา  ปีการศึกษา  2561  
-------------------------------------------------------------------- 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2559  ตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธี
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2546  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  2  พ.ศ.
2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนหนองโพวิทยา  เพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อนและใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ 

 1.1 นายเจษฎา         ธีระตระกูล  ประธานที่ปรึกษา 
 1.2 นางสาวปิยะทิพย์      เชาว์ฉลาด  กรรมการ 
1.3 นายบรรจง         เครือแก้ว  กรรมการ 
 1.4 นายชาตรี          ใยยะธรรม  กรรมการ 
1.5 นางสาวกรรณิการ์    กวางคีร ี  กรรมการ 
1.6 นายวิชัย     ธนะภูมิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2.1 นายวิชัย     ธนะภูมิชัย  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวกรรณิการ์    กวางคีร ี  กรรมการ 
 2.3 นายธีระศักดิ์     เจือกโว้น  กรรมการ 
2.4 นางสาวปิยะทิพย์      เชาว์ฉลาด  กรรมการ 
 2.5 นางสาวรจนารถ      เชาว์ฉลาด  กรรมการ 
2.6 นางธิดา      ทิพย์สุข  กรรมการ 
2.7 นางสินีนาฏ        พัดทอง  กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะอนุกรรมการดำเนินงาน 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
1. นางสาวปิยะทิพย์   เชาว์ฉลาด  หัวหน้า 
2. นางธิดา    ทิพย์สุข   กรรมการ 
3. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด  กรรมการ 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข   กรรมการ  
5. นางสมศรี    ยงค์อำนวย  กรรมการ 
6. นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม   กรรมการ 
7. นางกมลรัตน์     ภูมิผิว   กรรมการ 
8. นายมนตรี    ทับกิจ   กรรมการ 
9. นายปริญญา    แทวแดง   กรรมการ 
10. นางสาวศิริกุล   สันตกิจ   กรรมการ 
11. นายกำพล    เสลานนท์  กรรมการ 
12. นายธีรพงษ์    ภิรมย์รื่น  กรรมการ 
13. นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล  กรรมการ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นางสินีนาฎ            พัดทอง   หัวหน้า 
2. นางสาววริศสรัล   อธิการวงศ์เลิศ  กรรมการ 
3. นายชาตรี    ใยยะธรรม  กรรมการ 
4. นายบรรจง  เครือแก้ว  กรรมการ 
5. นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม   กรรมการ 
6. นางประมวลศรี   สิทธิสาตร์  กรรมการ 
7. นายยุคล    เกิดสุข   กรรมการ 
8. ว่าที่ร.ต.วสันต์  วีรเสนีย ์  กรรมการ 
9.ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส   กรรมการ 
10.นางสาวศิริกุล   สันตกิจ   กรรมการ 
11.นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ  กรรมการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. นางสาวกรรณิการ์     กวางคีรี   หัวหน้า 
2. นางธิดา    ทิพย์สุข   กรรมการ 
3. นายกำพล    เสลานนท์  กรรมการ 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข   กรรมการ 
5. ครูกัณฑา                วีรเสนีย์   กรรมการ 
6. นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น   กรรมการ 
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7. ว่าที่ร.ต.วสันต์  วีรเสนีย ์  กรรมการ 
8. นายปริญญา    แทวแดง   กรรมการ 
9. นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น  กรรมการ 
10. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด  กรรมการ 

4.  คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี  ปีการศึกษา  2561 
 4.1 นายวิชัย    ธนะภูมิชัย  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวกรรณิการ์   กวางคีรี            รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสินีนาฏ    พัดทอง   กรรมการ 
4.4 นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. สรุปการจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  

2. นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  หรือ  คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  

3. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประจำปี  ปีการศึกษา  2561  ที่ได้รับ

แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  เสียสละ  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                                            ลงชื่อ    
(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 
ที่  52  /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561 

เพื ่อให้ระบบการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเร ียนหนองโพวิทยา ดำเนินไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหน้าที่ ดูแล ติดตาม และประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนกำหนด ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

1. นายเจษฎา      ธีระตระกูล      ผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยะทิพย์   เชาว์ฉลาด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
3. นายบรรจง     เครือแก้ว ฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
4. นายชาตรี       ใยยะธรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
5. นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี  ฝ่ายบริหารการเงิน   กรรมการ 
6. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล   กรรมการ 
7. นางสาวศิริกุล   สันตกิจ  หัวหน้างานงานพัสดุ   กรรมการ 
8. นางธิดา    ทิพย์สุข  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
9. นางสินีนาฏ       พัดทอง  หัวหน้างานแผนพัฒนาการศึกษา  กรรมการ 
10. นางกันยารัตน์ เจริญสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
11. นางสมศรี    ยงค์อำนวย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
12. นายมนตรี    ทับกิจ  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา กรรมการ 
13. นายปริญญา   แทวแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
14. นายกำพล    เสลานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   กรรมการ 
15. นายธีรพงษ์    ภิรมย์รื่น งานห้องสมุด    กรรมการ 
16. นางสาววริศสรัล   อธิการวงศ์เลิศ งานทะเบียน    กรรมการ 
17. นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม  กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา  กรรมการ 
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18. นางประมวลศรี   สิทธิสาตร์ งานระบบสาระสนเทศ   กรรมการ 
19. นายยุคล    เกิดสุข  งานปกครอง    กรรมการ 
20. ว่าที่ร.ต.วสันต์ วีรเสนีย ์ งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
21. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส  งานบุคคล    กรรมการ 
22. นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ งานธุรการ    กรรมการ 
23. ครูกัณฑา               วีรเสนีย์  กลุ่มสาระศิลปะ    กรรมการ 
24 .นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น  กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา  กรรมการ 
25. นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น หัวหน้างานแผนปฏิบัติการและนโยบาย กรรมการ 
26. นางสาวฑิฆัมพร จันท์นาค งานการเงิน    กรรมการ 
27. นางสาวศิริกาญจน์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา งานการเงิน    กรรมการ 
28. นางสาวมัชฌิมา  ลี้สมบูรณ์ผล งานพัสดุ    กรรมการ 
29. นายภูริวิทย์  รุ่งสิทธิวรรณ งานบุคคล    กรรมการ 
30. นายวิชัย  ธนะภูมิชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผน กำหนดแนวทาง และวิธีการการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานของโรงเรียนหนองโพวิทยาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 
3. นำเสนอข้อมูลการตรวจติดตาม เพ่ือการพัฒนาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
4. จัดทำเอกสารข้อมูลรายงานผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการพัฒนา 
5. ร่วมพิจารณารายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาก่อนส่งกรรมการบริหารโรงเรียน ให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

ทั้งนี้ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

  
(นายเจษฎา  ธีระตระกูล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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เปรียบเทียบผลสอบ  O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

โรงเรียนหนองโพวิทยา  อำเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 

2559 41.90 28.64 24.40 32.62 46.88 127.56 
2560 40.86 26.36 21.45 27.75 - 116.42 
2561 47.95 26.46 23.78 31.38 - 129.57 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  ถึง  ปีการศึกษา 2561

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
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เปรียบเทียบผลสอบ  O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

โรงเรียนหนองโพวิทยา  อำเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวม 

2559 42.60 30.37 20.68 18.29 26.89 138.83 
2560 37.92 28.89 20.56 14.78 23.18 125.33 
2561 36.57 31.34 23.13 21.08 24.27 136.39 
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ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559  ถึง  ปีการศึกษา 2561

ปี2559 ปี 2560 ปี 2561
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โครงสร้างโรงเรียนหนองโพวิทยา 

 
ประเมินตนเองครูโรงเรียนหนองโพวิทยาปีการศึกษา 2561                   
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ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 

                   
    1.  เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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                2. เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                              

 
                3.  เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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4. เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 5.  เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

         
6. เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
    7.  เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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                8.  เอกสารแนบการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

         

        


