
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

ตำบล โพหัก   อำเภอ บางแพ   จังหวัด ราชบุรี 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ผู้จัดทำ : นางขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ต้ังอยู่เลขท่ี ๗๔  หมู่ ๗  ตำบลโพหัก  อำเภอบางแพ     
จังหวัดราชบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   มีจำนวนผู้เรียนปี
การศึกษา ๒๕๖๒  รวม  ๑๗๔  คน วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” เป็น
สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ คู่ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เรียนรู้
เทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง และมีการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และมีบุคลากรสายบริหาร จำนวน ๑ คน ข้าราชการครู ๑๒ คน พนักงานราชการ 
๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้   
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 กำลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน   

      ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและการมีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  โดยมีการจัดทำและ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ



ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ นำเสนอผลงานส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดคำนวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

     ๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้
เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่น มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากส่ิง
เสพติดให้โทษ และ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
สร้างผลงานด้านศิลปะ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓. ข้อมูล หลักฐาน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง 
๓.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ / กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

๑. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน  การส่ือสาร และการ
คิดคำนวณ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ    
    - กิจกรรมการเรียนในรายวิชาต่างๆ 
๒. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
    - กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

๑. ผลการประเมินการอ่าน เขียน 
๒. ผลงานผู้เรียน 
๓. แบบบันทึกการอ่าน 
๔. แบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบอัตนัย 
๕. สรุปการจัดกิจกรรม 
๖. ภาพถ่าย 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ  
    ค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ 
๒. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 

๑. ผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  
    และเขียน 
๒. สถิติการประเมินผล การอ่านคิด  
    วิเคราะห์ 
๓. แบบบันทึกการอ่าน 
๔. แบบฝึกหัด/ข้อสอบ 
๕. ผลงาน/ช้ินงานผู้เรียน 
๖. สรุปการจัดกิจกรรม 
๗. ภาพถ่าย 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ 

๑. ผลงานผู้เรียน/กิจกรรมโครงงาน 
๒. แบบฝึกหัด/ข้อสอบ 
๔. สรุปโครงการ 
๕. ภาพถ่าย 



ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ / กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

     - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
      แบบActive learning 
    - กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

 

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี   
    สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
   - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
     ต่างๆท่ีให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี 

๑. แบบบันทึกเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ  
    คอมพิวเตอร์ 
๒. มีอินเตอร์เน็ตประจำห้องเรียน 
๓. ผลงานผู้เรียนช้ินท่ีได้มาจากการ 
   ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและการ  
   นำเสนอ 
๔. ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์ 
๕. สรุปโครงการ 
๖. ภาพถ่าย 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
    - กิจกรรมการเรียนรายวิชาต่างๆ 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ  
    ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 

 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนช้ันม.๑-๖ 
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ผลงานผู้เรียน  
๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
๕. วิจัยในช้ันเรียน 
๖. สรุปโครงการ 
๗. ภาพถ่าย 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ    
    - กิจกรรมการเรียนวิชาศิลปะ 
๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 
      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ 

๑. ผลงานผู้เรียน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบวัดเจคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๔. บัญชีรายรับ รายจ่าย 
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๖. สรุปการจัดกิจกรรม 
๗. ภาพถ่าย 

 

 

 

 



ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

๓.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   

๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
๒. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. โครงการโรงเรียนสีขาว 
๕. โครงการวันสำคัญของชาติ และ 
   พระมหากษัตริย์ 
๖. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการคนดีศรีโพหัก 

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบบันทึกการทำความดีของ 
    ผู้เรียน 
๔. สมุดบัญชีธนาคารขยะ 
๕. แบบประเมินคุณลักษณะและ  
   ค่านิยมท่ีดี 
๖. ภาพถ่าย 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
๒. โครงการวันสำคัญของชาติ และ 
    พระมหากษัตริย์ 
   - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรือยาว 
 

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบสอบถามความภูมิใจใน 
   ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๔. รายช่ือผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการ 
    แข่งขันเรือยาว 
๕. ภาพถ่าย 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. โครงการ TO BE NUMBER 1  
๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน  
    โรงเรียน 
    - กิจกรรมการทำงานกลุ่ม 
    - การอยู่ร่วมกันกับผู้เรียนท่ี 

      บกพร่องทางการเรียนรู ้

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบประเมินการอยู่ร่วมกัน   
    ยอมรับเหตุผลความคิดเห็น 
    ของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

๔. ภาพถ่าย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 

๑. โครงการโรงเรียนสีขาว 
๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ 
    แข่งขันกีฬา 
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดซื้อ 
    เวชภัณฑ์ 
๔. โครงการ TO BE NUMBER 1  
 

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบบันทึกน้ำหนัก/  
   ส่วนสูงของผู้เรียน 
๔. แบบวัดประเมินความฉลาด 
    ทางอารมณ์ของผู้เรียน 
๕. ภาพถ่าย 
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๔. แนวทางพัฒนาคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกท่ี ทุกเวลา และมีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มี
ความมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณของผู้เรียน 

๒)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดย
การกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ
ของผู้เรียน 

๓)  พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
การกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 

๔)  พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” มีการกำหนดแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที ่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการตามแผนประจำปี/โครงการ/
กิจกรรมที่วางไว้ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการอย่างชัดเจน และนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และยังได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายท่ีชัดเจน  มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดทำวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  รวมถึงมีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ 
สถานศึกษา  มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และอัตลักษณ์ ท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และดำเนินการ
ตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี สมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำผลท่ีได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางดา้น
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
จัดห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
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เรียนรู้ ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง   

๓. ข้อมูล หลักฐาน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

๑. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
    ประจำปีการศึกษา  
    - การประชุมเพื่อกำหนด 
    เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
    ของสถานศึกษา 
 

๑. แผนพัฒนาการศึกษา 
๒. ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์  สภาพ   
   แวดล้อมภายนอก - ภายใน               
๓. ข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง   
   จุดอ่อน โอกาสและ ข้อจำกัด ในการ  
   จัดการศึกษาของโรงเรียน 
๔. สรุปโครงการ 
๕. ภาพถ่าย 

๒. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  

๑. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
    ประจำปีการศึกษา  
   - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
     การจัดการศึกษา  
๒. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงาน  
    งบประมาณ 
    - การประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน 
๓. โครงการการประกันคุณภาพ 
    ภายในสถานศึกษา 
๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
    ผู้เรียน 
    - กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๓. รายงานผลการประเมินตนเองของ  
    สถานศึกษา 
๔. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ข้อมูลจากการเย่ียมบ้านผู้เรียนเป็น  
    รายบุคคล 
๖. ข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครอง 
๗. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๘. ภาพถ่าย 
 

๓. ดำเนินงานพัฒนางาน
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

๑. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงาน 
    วิชาการ 
    - งานทะเบียนวัดผล 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ  
    ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน 
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตรการ  

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 
๔. วิจัยในช้ันเรียน 
๕. แบบบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
๖. กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพ   
    ผู้เรียนรอบด้าน เช่น ทัศนศึกษา ค่าย 
    คุณธรรม/ลูกเสือ และกิจกรรมชุมนุม  



ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

     ศึกษาข้ันพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. โครงการนิเทศติดตามการจัดการ 
    เรียนการสอน 

๗. งานทะเบียนวัดผล 
๘. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๙. ภาพถ่าย 

 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครู  
    และบุคลากรทางการศึกษา   
    - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  
      เชิงวิชาชีพ(PLC) 
    - การจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่ม 
      งานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
๒. โครงการนิเทศติดตามการ  
    จัดการเรียนการสอน 
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ  
    ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน  

๑. รายงานไปอบรม/การประชุม 
๒. เกียรติบัตรเข้ารับการอบรม/เข้าร่วม 
    ประชุมของครูและบุคลากร 
๓. แบบบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
๔. แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของครู 
๕. บันทึกข้อความ ดำเนินการสร้าง  
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
๖. แบบบันทึกการประชุม PLC 
๗. แบบบันทึกการประชุมสรุปโครงการ 
๘. วจัิยในช้ันเรียน 
๙. สรุปโครงการ 
๑๐. ภาพถ่าย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง 
    อาคาร  สถานท่ี และ 
    สาธารณูปโภค 
๒. โครงการพัฒนาและอนรุักษ ์
    ส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
    - กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้

๑. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๒. ระบบกล้องวงจรปิด 
๓. มุมความรู้และสภาพภายในห้องเรียน 
๔. มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น    
    ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
๕. สรุปโครงการ 
๖. ภาพถ่าย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

๑. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
    สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
    - กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค และอีเมลล์  
      ของโรงเรียน 
    - การจัดระบบอินเทอร์เน็ตในช้ัน  
      เรียน 
    - การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ 
      เทคโนโลยี 

๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒. จดหมายข่าว 
๓. กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค และอีเมลล์ของ  
    โรงเรียน 
๔. สรุปโครงการ 
๕. ภาพถ่าย 
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๔. แนวทางพัฒนาคุณภาพ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาชาติเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม 
ให้ครู และบุคลากรนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการ
อบรมให้ครูทุกคนและตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
ตำแหน่งเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มี
กิจกรรมเปิดโลกทางอาชีพตามความสนใจของผู้เรียน และควรพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑)  พัฒนากระบวนการกำหนดเป้าหมายสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการกำหนด
โครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 

๒)  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยการกำหนดโครงการเพิ ่มเติม เช่น 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๓)  พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง มีความทันสมัย จัดให้มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๔)  พัฒนามาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย  การให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย   และมีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น  โครงการสารวัตร
นักเรียน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active Learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง ร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั ้นตอน ใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  
(PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการนิเทศชั้นเรียน และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมท้ัง
ครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีการใช้
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง 

๓. ข้อมูล หลักฐาน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง  

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการ  
    เรียนการสอนและยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
    หลักสูตรการศึกษาข้ัน   
    พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
    - กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
      อาชีพ 
    - กิจกรรมการเรียนโครงงาน 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ  
      ในการค้นคว้าและคิดอย่าง 
      เป็นระบบ 
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๑. แบบประเมินภาระงานและ 
    ช้ินงานผู้เรียน 
๒. แบบบันทึกการส่งแผนการ 
    จัดการเรียนรู้ 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. แบบบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
๕. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
๖. สรุปกิจกรรมชุมนุม 
๗. สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. สรุปกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
    อาชีพ 
๙. รูปเล่มโครงงานของผู้เรียน 
๑๐. การนำเสนอโครงงานผู้เรียน 



ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

 ๒. โครงการพัฒนาการเรียนการ 
    - กิจกรรมการนิเทศช้ันเรียน 

๑๑. สรุปโครงการ 
๑๒. ภาพถ่าย 

๒. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
    การเรียนรู้ 
๒. โครงการนิเทศติดตามการ 
    จัดการเรียนการสอน 
๓. โครงการส่งเสริมการใช้ 
    ห้องสมุด 
๔. โครงการพัฒนาและอนรุักษ์  
  ส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

๑. แบบบันทึกการนิเทศการเรียน 
    การสอน 
๒. แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด   
    ส่ือ  ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. การให้ผู้เรียนทำงานหรือส่งงาน 
    ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์  
    facebook หรือ e-mail 
๔. สรุปโครงการ 
๕. ภาพถ่าย  

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
 
 

๑. โครงการนิเทศติดตามการ 
    จัดการเรียนการสอน 
    - การจัดการเรียนรู้แบบ  
      Active Learning  
    - การทำกิจกรรมต่างๆ  
      ภายในช้ันเรียน เช่น การ 
      ทำงานกลุ่ม ครูทำกิจกรรม 
      ร่วมกับผู้เรียน  
   -  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
      ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ  
      ในการค้นคว้าและคิดอย่าง  
      เป็นระบบ   
๒. โครงการพัฒนาและอนรุักษ์  
    ส่ิงแวดล้อมภายใน     
    สถานศึกษา   

๑. แบบบันทึกการนิเทศ  
   การเรียนการสอน 
๒. สภาพของห้องเรียน 
๓. เอกสารประจำช้ันเรียน 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
     Active  Learning 
๕. ผลงานผู้เรียน 
๖. สรุปโครงการ 
๗. ภาพถ่าย 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ  
    การเรียนการ สอนและ 
    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการ เรียนตาม 
    หลักสูตรการศึกษาข้ัน 
    พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ  
    - งานทะเบียนและวัดผล 
    - การนิเทศช้ันเรียน 
๒. โครงการพัฒนา  
   หลักสูตรและส่งเสริม  

๑. สรุปโครงการ 
๒. วิจัยในช้ันเรียน 
๓. เครื่องมือในการวัดประเมิน 
    ผู้เรียน เช่น ข้อสอบแบบฝึกหัด  
    ช้ินงาน เป็นต้น 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน เช่น  
    ข้อสอบ แบบฝึกหัด ช้ินงาน  
๕. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
๖. แบบบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
๗. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 



ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

 การวิจัยในช้ันเรียน ๘. ภาพถ่าย 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. โครงการนิเทศติดตามการ  
    จัดการเรียนการสอน 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร  
    และส่งเสริมการวิจัยในช้ัน 
    เรียน 
    - การจัดกิจกรรมการ 
      ประชุมกลุ่มงานต่างๆ  
      อย่างต่อเนื่อง 
    - กิจกรรมชุมชนแห่งการ  
      เรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC) 
๓. โครงการการประกันคุณภาพ  
    ภายในสถานศึกษา 
    - กิจกรรมตรวจสอบ  
      ประเมินคุณภาพภายใน  

๑. แบบบันทึกหลังการจัดการ 
   เรียนรู้ 
๒. แบบบันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
๓. วิจัยในช้ันเรียน 
๔. บันทึกข้อความดำเนินการสร้าง  
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
๕. แบบบันทึกการประชุม PLC 
๖. แบบบันทึกการประชุม 
๗. รายงาน SAR 
๘. ภาพถ่าย 

๔. แนวทางพัฒนาคุณภาพ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ  เพื ่อให้การจัดการเรียนรู ้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมให้ข้อมูลย้อนกลับและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  จัดหาสื่อเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน ควรจัดกระบวนการเรียนรู้โดยนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัย เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน และส่งเสริมแลกเปลี่ยน 
แสดงความคิดเห็น  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ หรือนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้า
มาจัดการเรียนรู้ โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการชุมชนสัมพันธ์ 

๒) สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ตามบทเรียนที่สอนทั้งในแง่ของ
สิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

๓) พัฒนาการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ ้น โดยการ
กำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการสอนซ่อมเสริม 



                                                                                                                               ข 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ์”ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู ้เร ียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 
 
 
               (นางขวัญจิรา   เจ็กภูเขียว) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 
                  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง                    หน้า 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร            ก 
คำนำ               ข 
สารบัญ               ค 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา            ๑ 

 ข้อมูลทั่วไป              ๑ 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา           ๓ 
 ข้อมูลผู้เรียน             ๔ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒     ๕ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒   ๙ 
 สรุปข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์       ๑๐ 

  สรุปข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET)    ๑๑ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ๑๔ 
           ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๑๔ 
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน     ๑๔ 
                   กระบวนการพัฒนาคุณภาพ   ๑๔ 
                   ผลการพัฒนาคุณภาพ     ๑๙ 
                   ข้อมูล หลักฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง                                        ๒๓ 
                   จุดเด่น   ๒๕ 
                   จุดที่ควรพัฒนา                                                                           ๒๕ 
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ        ๒๗ 
                   กระบวนการพัฒนาคุณภาพ   ๒๗ 
                   ผลการพัฒนาคุณภาพ     ๓๑ 
                   ข้อมูล หลักฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง  ๓๒ 
                   จุดเด่น   ๓๔ 
                   จุดที่ควรพัฒนา                                                                          ๓๔  
           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ๓๕ 
                   กระบวนการพัฒนาคุณภาพ   ๓๕ 
                   ผลการพัฒนาคุณภาพ     ๓๘ 
                   ข้อมูล หลักฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง                                        ๓๙ 
                   จุดเด่น   ๔๑ 
                   จุดที่ควรพฒันา                                                                           ๔๑ 
 



                                                                                                                               ค 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง                    หน้า 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา     ๔๒  
            กระบวนการพัฒนาคุณภาพ   ๔๒ 
            ผลการพัฒนาคุณภาพ     ๔๓ 
            การเปรียบเทียบผลการพัฒนาค่ากับเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         ๔๖ 
            จุดเด่น   ๔๘ 
            จุดที่ควรพัฒนา                                                                           ๔๙ 
 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก    ๕๐ 
 คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                        
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

      ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

       ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

     เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

      เพ่ือการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 รางวัลความสำเร็จของ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม 

 
 



๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ส่วนที่  ๑ ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”    ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔   หมู่ ๗  ตำบลโพหกั        
    อำเภอบางแพ     จังหวัดราชบุรี       รหัสไปรษณีย์    ๗๐๑๖๐ 

 โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๔๗๒๕๓               โทรสาร ๐๓๒ - ๓๘๗๕๙๑ 
  e-mail :  phohak@gmail.com       website    http : // www.phohak.net 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                
 ขั้นพ้ืนฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖    
       ๑) ตราประจำโรงเรียน   

 ใบโพ  คบเพลิง ยอดต้นโพ 
       ๒) สีประจำโรงเรียน   
 ฟ้า - เหลือง 
       ๓) คำขวัญ  
 วิชาการดี มีพลานามัย ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา 
       ๔) เป้าหมาย 

 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการและเป็น 
บุคคลที่มีคุณภาพ ของสังคม 

 ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๓. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ม ี

ศักยภาพที่สูงขึ้น 
 ๔. โรงเรียนมีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
       ๕) วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” เป็นสถานศึกษามุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี  
มีคุณธรรม นำความรู้ คู่ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เรียนรู้เทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง        
       ๖) พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนความ
พอเพียง และห่างไกลจากยาเสพติด 
 ๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
        ๗) อัตลักษณ์  
 ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
        ๘) เอกลักษณ์  
 ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

mailto:phohak@gmail.com


๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

   ๙) สภาพชุมชนโดยรวม 
            โรงเรียนโพหัก “ วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ ” ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่ ประชาชนมีเชื ้อชาติไทย 
สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน เลี้ยงกุ้ง ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาคือ 
ประเพณีแข่งเรือยาว ซึ่งจะแข่งในวันทอดกฐินของวัดใหญ่โพหัก 
 ประชากร  ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา  เลี้ยงสัตว์ (กุ ้ง ) ปลูกผักผลไม้  กินอยู่อย่างพอเพียง และ มีประชากร
บางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป    
 ด้านการเมือง   เขตพื้นที่ของโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”  มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารเทศบาลตำบลโพหัก โดยมีนายบุญปลูก  เที่ยงน่วม  ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก  
 ด้านศาสนา  ประชากรใน พื้นที่เขตบริการศึกษาของโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีจิตใจดีชอบทำบุญ มีคุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง มีศาสนสถานที่เป็นวัด ๓ แห่ง
คือ วัดใหญ่โพหัก  วัดสามัคคีธรรม และวัดตาลเรียง   
            ด้านวัฒนธรรม  ประชาชนมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมาคือ ประเพณีแข่งเรือยาว ซึ่งจะแข่งในวันทอดกฐินของวัดใหญ่โพหักเป็นส่วนใหญ่   ประชากรส่วนใหญ่   
มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนกัน สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการดำรงชีวิต          
   ๑๐) ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 
   โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” มีความตระหนักและพยายามที่จะดูแล รักษา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ต่าง ๆ  ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
อาคารสถานที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งมี อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ จำนวน   ๗   หลัง ได้แก่  
    ๑. อาคารเรียน         ๒   หลัง  
    ๒. อาคารอเนกประสงค์ อาคาร   ๒๑๖ ก   แบบกึ่งถาวร   ๑   หลัง 
        ๓. อาคารอเนกประสงค์       ๑   หลัง 
        ๔. อาคารโรงฝึกงาน        ๑   หลัง 
        ๕. อาคาร  “ช่อ วงศ์สมบูรณ์”       ๑   หลัง 
        ๖. อาคารโรงอาหาร        ๑   หลัง 
  สำหรับห้องปฏิบัติการ ได้แก่   
    ๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        ๑   ห้อง 
    ๒. ห้องปฏิบัติการ นาฏศิลป์       ๑   ห้อง 
    ๓. ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ         ๑   ห้อง 
    ๔. ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ       ๑   ห้อง 
    ๕. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     ๒   ห้อง 
    ๖. ห้องสมุด        ๑   ห้อง 
 ซ่ึงโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จำนวน  ๓๒ เครื่อง และมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ค้นคว้าของผู้เรียนในทุกห้องเรียน 
 
 



๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ม.๓, ๕% ปวส., ๕%

ปริญญาตรี, ๕๘%

ปริญญาโท, ๒๗%

ปริญญาเอก, ๕%

ม.๓ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑ ๑๒ ๑ ๑ ๔ 

 
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปวส. ม.๓ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑ ๑ ๑๑ - ๕ ๑ 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ บริหารโรงเรียน 
๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๒๓ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๒ ๒๔ 
๔. ภาษาไทย ๒ ๒๓ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๓ 
๖. สังคมศึกษา ๒ ๒๓ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๒๓ 
๘. ศิลปะ ๒ ๒๓ 
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๓ 

รวม ๑๖  
 

๑.๓  ข้อมูลผู้เรียน  
  จำนวนผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวม   ๑๗๔  คน 
    

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ ๑ ๒๒ ๑๒ ๓๔ ๓๔:๑ 
ม.๒ ๒ ๒๖ ๑๗ ๔๓ ๒๒:๑ 
ม.๓ ๓ ๒๐ ๑๓ ๓๓ ๑๗:๑ 
รวม ๖ ๖๘ ๔๒ ๑๑๐ ๑๘:๑ 
ม.๔ ๒ ๑๑ ๑๓ ๒๔ ๑๒:๑ 
ม.๕ ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ ๒๑:๑ 
ม.๖ ๑ ๑๑ ๘ ๑๙ ๑๙:๑ 
รวม ๔ ๓๔ ๓๐ ๖๔ ๑๖:๑ 

รวมทั้งหมด ๑๐ ๑๐๒ ๗๒ ๑๗๔ ๑๗:๑ 

 
  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน ต่อ ครู  ๑๒ : ๑ 

  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน ต่อ ห้องเรียน  ๑๗ : ๑ 

     จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน   ชาย ๔  คน    หญิง  ๒  คน   รวม  จำนวน  ๖  คน 
 



๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
ผู้เรียนที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ผู้เรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จำนวน
ผู้เรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๒๖๗ ๒๐ ๑๒ ๕๔ ๔๕ ๔๐ ๓๗ ๒๕ ๓๔ ๙๖ ๓๕.๙๖ 
คณิตศาสตร ์ ๒๒๕ ๑๔ ๖ ๑๖ ๒๖ ๒๙ ๔๕ ๓๐ ๕๙ ๑๓๔ ๕๙.๕๖ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๗๔ ๙ ๒๕ ๒๕ ๔๕ ๔๖ ๕๕ ๕๔ ๑๑๕ ๒๒๔ ๕๙.๘๙ 
สังคมศึกษา ๓๓๕ ๒๓ ๔ ๒๓ ๓๓ ๕๑ ๗๓ ๕๗ ๗๑ ๒๐๑ ๖๐.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๔๓ ๕๓ ๘ ๖ ๑๑ ๑๗ ๑๐๒ ๘๙ ๑๕๗ ๓๔๘ ๗๘.๕๖ 
ศิลปะ ๑๖๓ ๑ ๐ ๐ ๒ ๑ ๓๘ ๔๐ ๘๑ ๑๕๙ ๙๗.๕๕ 
การงานอาชีพฯ ๒๓๕ ๔ ๑ ๓ ๑๒ ๓๕ ๔๒ ๖๔ ๗๔ ๑๘๐ ๗๖.๖๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๒๓ ๙ ๒ ๔ ๙ ๓๓ ๕๑ ๔๐ ๗๕ ๑๖๖ ๗๔.๔๔ 
 รวม ๒,๒๖๕ ๑๓๓ ๕๘ ๑๓๑ ๑๘๓ ๒๕๒ ๔๔๓ ๓๙๙ ๖๖๖ ๑,๕๐๘  

ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๘๖ ๒.๕๖ ๕.๗๘ ๘.๐๘ ๑๑.๒๓ ๑๙.๕๖ ๑๗.๖๒ ๒๙.๔๐ ๖๖.๕๘  
ร้อยละของนกัเรียนทีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป (๘ กลุม่สาระการเรียนรู้)  

 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ๖๖.๕๘ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ๒๗.๕๖ 
ไม่ผ่านการประเมิน ๕.๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ระดับ ๒.๐
ข้ึนไป ๖๐%

ระดับ ๒.๐
ข้ึนไป ๖๕% ระดับ ๒.๕

ข้ึนไป ๖๐%

ระดับ ๒.๕
ข้ึนไป ๖๕%

ระดับ ๒.๕
ข้ึนไป ๗๕%

ระดับ ๓.๐
ข้ึนไป ๕๕%

ระดับ ๓.๐
ข้ึนไป ๖๕%

ระดับ ๒.๐
ข้ึนไป ๖๕%๖๗.๗๙%

๘๔.๐๐%

๗๒.๑๙% ๗๕.๒๒%
๘๒.๓๙%

๙๗.๕๔%

๗๖.๖๐%

๙๓.๒๗%

ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 
 
 
 
 
 
  
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด คือ  
วิชา ภาษาไทย ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป  
วิชา คณิตศาสตร์ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป  
วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
วิชา ศิลปะ  ผู้เรียนร้อยละ ๕๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๓.๐ ขึ้นไป  
วิชา การงานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๓.๐ ขึ้นไป  
วิชา ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป  
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา                   
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ  

สูงกว่าค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด  
 
 
 



๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
ผู้เรียนที่ได้
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ผู้เรียนที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จำนวน
ผู้เรียนที่
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๒๑๙ ๒๖ ๑๗ ๔๐ ๓๖ ๓๑ ๓๕ ๑๗ ๑๗ ๖๙ ๓๑.๕๑ 

คณิตศาสตร ์ ๑๙๔ ๖ ๒ ๑๖ ๒๔ ๒๓ ๓๕ ๒๗ ๖๑ ๑๒๓ ๖๓.๔๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๔๙๕ ๑๗ ๓๙ ๒๙ ๔๖ ๕๘ ๖๕ ๘๓ ๑๕๘ ๓๐๖ ๖๑.๘๒ 

สังคมศึกษา ๓๓๐ ๒๔ ๗ ๑๖ ๖๑ ๔๖ ๗๑ ๔๒ ๖๓ ๑๗๖ ๕๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๙๘ ๙ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๕๕ ๗๐ ๑๕๒ ๒๗๗ ๙๒.๙๕ 
ศิลปะ ๑๘๖ ๐ ๒ ๙ ๔๒ ๓๒ ๕๑ ๒๖ ๒๔ ๑๐๑ ๕๔.๓๐ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๕ ๒๘ ๓๓ ๓๑ ๙๒ ๙๒.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๙๓ ๑๓ ๒ ๔ ๑๑ ๒๒ ๒๔ ๓๔ ๘๓ ๑๔๑ ๗๓.๐๖ 

 รวม ๒,๐๑๕ ๙๗ ๗๐ ๑๑๔ ๒๒๑ ๒๒๘ ๓๖๔ ๓๓๒ ๕๘๙ ๑,๒๘๕  
ร้อยละ ๑๐๐ ๔.๘๑ ๓.๔๗ ๕.๖๖ ๑๐.๙๗ ๑๑.๓๒ ๑๘.๐๖ ๑๖.๔๘ ๒๙.๒๓ ๖๓.๗๗  

ร้อยละของนกัเรียนทีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ๖๓.๗๗ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึงค่อนข้างดี (๒.๕) ๓๑.๔๒ 
ไม่ผ่านการประเมิน ๔.๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ระดับ ๒.๐
ข้ึนไป ๖๐%

ระดับ ๒.๐
ข้ึนไป ๖๕% ระดับ ๒.๕

ข้ึนไป ๖๐%

ระดับ ๒.๕
ข้ึนไป ๖๕%

ระดับ ๒.๕
ข้ึนไป ๗๕%

ระดับ ๓.๐
ข้ึนไป ๕๕%

ระดับ ๓.๐
ข้ึนไป ๖๕%

ระดับ ๒.๐
ข้ึนไป ๖๕%๖๒.๑๐%

๘๗.๖๓%

๗๓.๕๔%
๖๗.๒๗%

๙๖.๖๔%

๕๔.๓๐%

๙๒.๐๐% ๙๐.๑๖%

ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 
 

 
  
  

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด คือ  
วิชา ภาษาไทย ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป  
วิชา คณิตศาสตร์ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป  
วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
วิชา ศิลปะ  ผู้เรียนร้อยละ ๕๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๓.๐ ขึ้นไป  
วิชา การงานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๓.๐ ขึ้นไป  
วิชา ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป  
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา                   
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ  

สูงกว่าค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด  
 

 
 



๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนที่ได้ระดับ ๓ ข้ึนไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

 
 

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ค่าเฉลี่ย 
๒๕๖๐ ๔๗.๓๐ ๕๑.๑๒ ๔๙.๒๑ 
๒๕๖๑ ๕๒.๐๘ ๕๙.๙๘ ๕๖.๐๓ 
๒๕๖๒ ๖๖.๕๘ ๖๓.๗๗ ๖๕.๑๘ 

 
 

 
 
 
รอ้ยละของผู้เรียนทีได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) เพ่ิมขึ้นจากในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ร้อยละ ๔๙.๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕๖.๐๓ และ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๕.๑๘ 
 
 

 
 

 

ร้อยละ
๔๙.๒๑

ร้อยละ
๕๖.๐๓

ร้อยละ
๖๕.๑๘

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

ร้อยละผู้เรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป



๑๐ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ระดับ ดี
ขึ้นไป ๘๐%

ระดับ ดี
ข้ึนไป ๘๐%

ระดับ ดี
ข้ึนไป ๘๐%

ระดับ ดี
ข้ึนไป ๘๐%

ระดับ ดี
ข้ึนไป ๘๐%

ระดับ ดี
ข้ึนไป ๘๐%

๑๐๐.๐๐%

๘๖.๐๕% ๘๗.๘๘% ๘๗.๕๐%
๙๕% ๙๔.๗๔%

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 
๑.๕ ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

รายวิชา 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี   
ขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๔ ๐ ๐ ๓๔ ๐ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๓ ๐ ๖ ๓๗ ๐ ๓๗ ๘๖.๐๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๓ ๑ ๓ ๑๕ ๑๔ ๒๙ ๘๗.๘๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๔ ๑ ๒ ๒๑ ๐ ๒๑ ๘๗.๕๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๐ ๑ ๒๐ ๐ ๒๐ ๙๕.๒๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๙ ๑ ๐ ๑๗ ๑ ๑๘ ๙๔.๗๔ 

รวม ๑๗๔ ๓ ๑๒ ๑๔๔ ๑๕ ๑๕๙  
ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๗๒ ๖.๙๐ ๘๒.๗๖ ๘.๖๒ ๙๑.๓๘  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด คือ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖      

ซึ่งมคี่าสูงกว่าค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนด  



๑๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

๔๔
.๗

๗

๒๖
.๓

๒

๒๒
.๑

๕ ๓๐
.๓

๘

๕๖
.๒

๔

๓๓
.๑

๑

๒๗
.๔

๔

๓๐
.๑

๖

๕๕
.๙

๑

๓๒
.๙

๘

๒๖
.๙

๘

๓๐
.๒

๒

๕๕
.๑

๔

๓๓
.๒

๕

๒๖
.๗

๓

๓๐
.๐

๗

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

 
๑.๖ ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) 
 ๑) ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

 
ภาษาไทย 

ระดับโรงเรียน ๔๘.๓๘ ๔๘.๔๗ ๔๔.๗๗ 
ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๕๔.๔๒ ๕๕.๑๔ 
ผลต่าง(-/+) + ๐.๐๙ - ๕.๙๕ - ๑๐.๓๗ 

 
ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๒๖.๑๗ ๒๗.๑๗ ๒๖.๓๒ 
ระดับประเทศ ๓๐.๔๕ ๒๙.๔๕ ๓๓.๒๕ 
ผลต่าง(-/+) - ๔.๑๘ - ๒.๒๘ - ๖.๙๓ 

 
คณิตศาสตร ์

ระดับโรงเรียน ๑๗.๕๐ ๒๓.๐๐ ๒๒.๑๕ 
ระดับประเทศ ๒๖.๓๐ ๓๐.๐๔ ๒๖.๗๓ 
ผลต่าง(-/+) - ๘.๘๐ - ๗.๐๔ - ๔.๕๘ 

 
วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน ๓๒.๕๘ ๓๔.๙๓ ๓๐.๓๘ 
ระดับประเทศ ๓๒.๒๘ ๓๖.๑๐ ๓๐.๐๗ 
ผลต่าง(-/+) + ๐.๓๐ - ๑.๑๗ + ๐.๓๑ 

 



๑๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

๓๐
.๔

๓

๓๐
.๒

๗

๑๙
.๕

๐

๑๔
.๘

๓ ๒๓
.๑

๐

๔๓
.๔

๙

๓๖
.๖

๖

๒๙
.๕

๖

๒๗
.๘

๔

๒๙
.๔

๙

๔๓
.๐

๒

๓๖
.๑

๐

๒๘
.๙

๗

๒๕
.๖

๒

๒๙
.๔

๐

๔๒
.๒

๑

๓๕
.๗

๐

๒๙
.๒

๐

๒๕
.๔

๑

๒๙
.๒

๐

ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

๔๘
.๓

๘

๒๖
.๑

๗

๑๗
.๕

๐

๓๒
.๕

๘

๔๘
.๔

๗

๒๗
.๑

๗

๒๓
.๐

๐ ๓๔
.๙

๓๔๔
.๗

๗

๒๖
.๓

๒

๒๒
.๑

๕ ๓๐
.๓

๘

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

โร
งเร

ียน

ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)
ปีการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒                
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

๔๒
.๑

๘

๑๙
.๖

๖

๑๗
.๒

๗

๒๙
.๒

๑

๓๒
.๐

๐

๒๘
.๙

๖

๒๐
.๐

๐

๑๖
.๖

๗ ๒๕
.๒

๐ ๓๑
.๕

๘

๓๐
.๔

๓

๑๙
.๕

๐

๑๔
.๘

๓ ๒๓
.๑

๐ ๓๐
.๒

๗

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

โร
งเร

ียน

ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)
ปีการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

 
ภาษาไทย 

ระดับโรงเรียน ๔๒.๑๘ ๒๘.๙๖ ๓๐.๔๓ 
ระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๔๗.๓๑ ๔๒.๒๑ 
ผลต่าง(-/+) - ๗.๐๗ - ๑๘.๓๕ - ๑๑.๘ 

 
ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๑๙.๖๖ ๒๐.๐๐ ๑๙.๕๐ 
ระดับประเทศ ๒๘.๓๑ ๓๑.๔๑ ๒๙.๒๐ 
ผลต่าง(-/+) - ๘.๖๕ - ๑๑.๔๑ - ๙.๗๐ 

 
คณิตศาสตร ์

ระดับโรงเรียน ๑๗.๒๗ ๑๖.๖๗ ๑๔.๘๓ 
ระดับประเทศ ๒๔.๕๓ ๓๐.๗๒ ๒๕.๔๑ 
ผลต่าง(-/+) - ๗.๒๖ - ๑๔.๐๕ - ๑๐.๕๘ 

 
วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน ๒๙.๒๑ ๒๕.๒๐ ๒๓.๑๐ 
ระดับประเทศ ๒๙.๓๗ ๓๐.๕๑ ๒๙.๒๐ 
ผลต่าง(-/+) - ๐.๑๖ - ๕.๓๑ - ๖.๑ 

 
สังคมศึกษา 

ระดับโรงเรียน ๓๒.๐๐ ๓๑.๕๘ ๓๐.๒๗ 
ระดับประเทศ ๓๔.๗๐ ๓๕.๑๖ ๓๕.๗๐ 
ผลต่าง(-/+) - ๒.๗ - ๓.๕๘ - ๕.๔๓ 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 



๑๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา : ดี  
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ :  ดี 

๑.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
และเป็นไปตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย ด้านปัจจัย กระบวนการ และ
ผลผลิต มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดี เมื่อดำเนินการสังเกตผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบบันทึกการอ่าน และผลงานผู้เรียน สัมภาษณ์ครูและผู้เรียน ตรวจสอบเอกสารจากโค รงการ งาน
กิจกรรม ต่าง ๆ และหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาพบว่า มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” กำหนดประเด็นพิจารณาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน ๒ 
ด้าน ได้แก่   

๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ดังนั้น  งานหลักสูตรจึงมีการประชุม
ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) 
เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานจากความรู้ที่มีได้  โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จึงส่งเสริม
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ดังนี้ 
                 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยมีการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๔) โครงการส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด(แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๙)  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาต่างๆ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการต่างๆ  ได้แก่ 

- กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาไทย เช่น การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ ทำหนังสือเล่มเล็ก และ
บันทึกการอ่าน 



๑๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

   - กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เช่น การแสดงละคร ทำการ์ดวันคริสต์มาสและวันปีใหม่  
- กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การใช้ความรู้ หลักการ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้แก่ ทักษะการวัด การคาดคะเน ความน่าจะเป็น  และคิดคำนวณ 
   - กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง การให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล ทำรายงาน 
   - การทำแบบทดสอบอัตนัย เช่น วิชาคณิตศาสตร์ โดยการแสดงวิธีทำ 

- ในแต่ละรายวิชา ทุกระดับชั้น มีการประเมินความสามารถผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
การคิดคำนวณ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมีการให้ผู้เรียนบันทึกและตอบคำถามสิ่งที่ได้จาก
การอ่านและครูวิเคราะห์ผลที่ได้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละครั้งจากเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่โรงเรยีน
ได้กำหนดไว้ แล้วจึงสรุปผลเมื่อจบภาคเรียน 

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา จากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ต่างๆที่กำหนด แสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม และสามารถแก้ไขปัญญาที่กำหนดได้  โดยมี
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ๘ กลุ ่มสาระ(แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๔)  
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๙)  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การคิดวิเคราะห์ ได้แก่ 
   - กิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ค้นหาคำตอบซึ่งต้องใช้การคิดวิเคราะห์เป็นสำคัญ  
   - กิจกรรมรักการอ่าน 
   - การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล ทดลองและทำรายงาน 
    - กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 - กิจกรรมการเรียนในรายวิชาต่างๆท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
             ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบActive 
learning  ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นสามารถสร้างผลงานเพื่อเป็นการสรุปความรู้ที่ได้ เช่น การทำแบบจำลอง 
สิ ่งประดิษฐ์ เป็นต้น โดยมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ๘ กลุ ่มสาระ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๔) กิจกรรมโครงงานวิทยศาสตร์ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ  Active learning  
และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกแบบนวัตกรรมที่ตนเองสนใจ ได้แก่ 

- ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ 
Problem Based Learning เพื ่อเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู ้ ทักษะ สามารถพัฒนา ต่อยอด และนำไปสร้าง
นวัตกรรมได้  
   - กิจกรรมการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ให้ผู้เรียนสืบค้นหาข้อมูลและความรู้ด้านที่ตนสนใจ  
  - กิจกรรมการเรียนวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ได้ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ออกแบบผลงานได้ 
   - กิจกรรมการเรียนในรายวิชาต่างๆท่ีให้ผู้เรียนไดว้างแผนในการทำงาน ดำเนินการโดยใช้ทักษะ
กระบวนคิดการอย่างมีระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาจนสำเร็จ 



๑๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เรียนได้มีการใช้เทคโนโลยี  

ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆในการเรียนและนำข้อมูลประกอบกับความรู้ที่นำมาสร้างเป็นผลงานหรือนวัตกรรมใน
รายวิชาต่างๆได้  โดยมีการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
(แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๒)  กิจกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆที่ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเอง  ได้แก่ 

- ครูสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในทุกรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น การใช้วิดีโอประกอบการเรียนการสอน การใช้สื่อ    
Power Point การให้ผู้เรียนสืบค้นหาข้อมูลหรือส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ต และการใช้ kahoot เพ่ือสร้างความ
สนุกสนานและเป็นการสรุปบทเรียน เป็นต้น 
       - จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการเอกสาร และนำเสนอข้อมูลจาก
เอกสาร 
   - จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง คลิปวีดีโอ หรือ
อ่ืนๆ 
   - จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทำสารสนเทศ ในรูปแบบ ตาราง และหรือกราฟ และหรือแผนภูมิ 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา ซึ่งครูอาศัยข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติในปีที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เช่น การให้ผู้เรียนได้ฝึกด้านทักษะและกระบวนการมากขึ้น การนำ
แบบทดสอบในปีต่างๆมาวิเคราะห์แล้วใช้เป็นแนวทางในการเสริมความรู้พื้นฐานให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ โดยมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ๘ กลุ ่มสาระ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๔)  กิจกรรมการเรียนรายวิชาต่างๆ กิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนสอบ O-NET และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
   - ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิด และได้ลงปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 
   - ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจบทเรียน   
   - ครูมีการกำหนดการวัดผลและประเมินผล  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
               ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีความรู้ มี
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เช่น วิชาศิลปะ ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ และ
สร้างสรรค์ผลงานทำให้ผู้เรียนมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการ สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ๘ กลุ ่มสาระ 
(แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๔) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๖๙)  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ  ได้แก่ 

- ครูให้ข้อมูลและเสริมสร้างแนวคิดที่ดีให้กับผู้เรียนจนสามารถแยกแยะและอธิบายแนวทางปฏิบัตใิน
การประกอบอาชีพที่สุจริตได้อย่างถูกต้อง 



๑๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

- ครูให้ข้อมูลและเสริมสร้างแนวคิดที่ดีให้กับผู้เรียนจนสามารถบอกความหมาย และความสำคัญของ
อาชีพที่ตนเองสนใจได้ถูกต้องและชัดเจน 

- ครจูัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ เช่น รายวิชา ศิลปะ ได้มีการสอน
ให้ผู้เรียนทำบล็อกสกรีนเสื้อ กระเป๋า และวาดภาพได้  

- ครมูีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการ คิด และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน เช่น วิชาเกษตรได้มีการให้ผู้เรียนได้ลงปลูกพืชผัก ตั้งแต่การให้ ความรู้ จนถึงขั้นตอนการปลูก
และข้ันตอนในการเก็บเก่ียว 

- ครจูัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางด้านงาน
อาชีพ โดยจะมีครูและวิทยากรในชุมชนมาช่วยสอนและให้คำแนะนำกับผู้เรียนเช่น การสกรีนเสื้อ การทำขนม
ต่างๆ การทำน้ำสมุนไพร และการทำอาหาร เป็นต้น  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตให้แก่ผู้เรียน 

- ครูสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีและสนับสนุนอาชีพสุจริต 
- ครูสำรวจข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า ความรู้ในอาชีพที่ผู้เรียนมีความสนใจ 
- ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเชิญชวนแนะนำ นำเสนอ ประโยชน์ คุณค่าและความสำคัญของอาชีพที่ตน 

สนใจเพ่ือให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพที่ตนเองสนใจ 
- ครูมีการหาข้อมูลและแนะนำให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับอาชีพที่ตนเองสนใจเมื่อมี

โอกาส 
- ครูให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ โดยครูจัดการเรียนการสอนเพิ่มพูนทักษะความรู้

ความสามารถพ้ืนฐาน ที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจ เช่น การสอนให้
ผู้เรียนสามารถสกรีนเสื้อได้ ตัดสติกเกอร์ และทาสีวาดภาพบนกำแพง เป็นต้น 

๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนโพหัก“วง ศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ได้มีการ
กำหนดว ิ ส ั ยท ั ศน์  พันธก ิ จ  เป้ าประสงค ์ ของ โร ง เร ี ยน  จุ ด เน้ น  อัตลั กษณ ์ของ โ ร ง เ ร ี ยนและ 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็น
พลโลกที่ดีให้กับประเทศไทยในอนาคต โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนี้  

      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โรงเรียนมีการกำกับดูแลผู้เรียนให้ 
เป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย
คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เมื่อพบว่ามีนักเรียน
ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะมีกิจกรรมการปรับซ่อมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดีและกลายเป็นพลโลกที่ดี
ของประเทศชาติต่อไป ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี โดยมีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๕๖) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๖๖)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๖๙)  โครงการโรงเรียนสีขาว (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า 
๙๔)   โครงการคนดีศรีโพหัก (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๑๓) โครงการวันสำคัญ
ของชาติ และพระมหากษัตริย์ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๑๘) โครงการโรงเรียน



๑๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ปลอดขยะ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๒๙) และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดี  ค่านิยมท่ีดี ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม หลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  ได้แก่ 
    - ผู้เรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง   
    - ผู้เรียนเข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนา   
    - ผู้เรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
    - ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    - ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน 
    - ผู้เรียนแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   - ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
    - ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

- การเข้าค่ายพักแรม ได้แก่ ค่ายคุณธรรม  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
    - การช่วยเหลืองานต่างๆในชุมชน 
     - การปฏิบัติตนตามกฎหมายและหลักศาสนา 
     - การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น 
             ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เช่น วันสำคัญทางศาสนา และการแข่งขันเรือยาวประเพณีของชุมชน
โพหักมีผู้เรียนเข้างานและร่วมแข่งขัน เป็นต้น โดยมีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (แผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๕๖)  โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทย (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๗๒) โครงการวันสำคัญของชาติ และพระมหากษัตริย์ (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๑๘)   ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันเรือยาว และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ได้แก่ 
   - ผู้เรียนเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น 
   - ผู้เรียนมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีไทย  และประเพณีท้องถิ่น 
   - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ  
    - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทง วันเข้าพรรษา และแห่เทียน เป็นต้น 
    - ผู้เรียนมีกิริยา มารยาทเรียบร้อย ปฏิบัติตนถูกกาลเทศะ 
                ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนของโรงเรียนโพหัก“วงศ์
สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” มาจากหลายพื้นที่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เดิมใน
ชุมชน มีหลากหลายชาติพันธุ์ บางส่วนก็ย้ายมาจากจังหวัดอื่น แต่ผู้เรียนก็สามารถที่จะอยู่ ร่วมกันได้ โดยไม่มี
ความขัดแย้ง  โดยมีการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๙๗)  โครงการ TO BE  NUMBER 1 (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ หน้า ๑๐๗)  กิจกรรมการทำงานกลุ่ม และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ   ได้แก่ 
    - การทำงานเป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
    - การใหผู้้เรียนแสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน 
    - มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีภาวการณเ์ป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนได้ใช้สิทธิ์จริง 
    - ผู้เรียนปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ 



๑๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

    - กิจกรรม  TO  BE  NUMBER  1   
               ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงและสามารถอยู่
ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข  โดยมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
(แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๖๐) โครงการโรงเรียนสีขาว (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๙๔) โครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดซื้อเวชภัณฑ์ (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๐๐) และโครงการ TO BE  NUMBER 1(แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๐๗) และ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสุขภาพ ร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง 
สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ได้แก่ 
    - กิจกรรมกีฬาภายใน “Phohak games” ทีพั่ฒนาทักษะ ความสามารถทางกีฬาประเภทต่างๆ 
    - กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงมี
สมรรถภาพทางกายท่ีดี และสุขภาพจิตที่ดี  
    - กิจกรรม  TO  BE  NUMBER  1   
    - กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจนแนวความคิดต่าง ๆ 

๒.  ผลการพัฒนาคุณภาพ 

๒.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ จากการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๕.๘๒ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
                 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา จากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ต่างๆที่กำหนด แสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม และสามารถแก้ไขปัญญาที่กำหนดได้ ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๙๒.๕๓  ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
                 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบActive 
learning  ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นสามารถสร้างผลงานเพื่อเป็นการสรุปความรู้ที่ได้ เช่น การทำแบบจำลอง 
สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๖๕.๑๕ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
                 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร   ผู ้เร ียนยังได้มีการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลต่างๆในการเรียนและนำข้อมูลประกอบกับความรู้ที่นำมาสร้างเป็นผลงานหรือ
นวัตกรรมในรายวิชาต่างๆไดใ้นระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๖๔.๕๒ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นเมื่อ
เทียบระหว่างปีการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ซึ่งร้อยละของผู้เรียนทีได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้) เพ่ิมข้ึนจากในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔๙.๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕๖.๐๓ และ ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๕.๑๘  
                 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ มี
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เช่น วิชาศิลปะ ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ และ



๒๐ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สร้างสรรค์ผลงานทำให้ผู้เรียนมีรายได้พิเศษระหว่างเรียน และผู้เรียนมีผลประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๓.๕๙ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

รายงานสรุปผลประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ระดับชั้น ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวนของผู้เรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๐ ๓ ๒๑ ๖ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๐ ๗ ๒๓ ๖ ๒๙ ๘๐.๕๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๐ ๔ ๒๑ ๕ ๒๖ ๘๖.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๐ ๐ ๑๕ ๖ ๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๐ ๒ ๑๓ ๕ ๑๘ ๙๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๐ ๔ ๑๐ ๕ ๑๕ ๗๘.๙๕ 

รวม ๑๔๖ ๙๓.๕๙ 
 

๒.๒ ด้านคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน   
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  จากการจัดโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่นมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
ต่างๆ เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดีและกลายเป็นพลโลกที่ดีของประเทศชาติต่อไป  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลประเมิน
คุณลักษณะและค่านิยม อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐.๓๒ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 

รายงานสรุปผลประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวนของผู้เรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๐ ๔ ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๘๖.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๐ ๗ ๑๙ ๙ ๒๘ ๘๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๐ ๓ ๑๘ ๙ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๐ ๐ ๗ ๑๔ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๐ ๐ ๘ ๑๒ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๐ ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ ๙๔.๗๔ 

รวม ๑๔๐ ๙๐.๓๒ 
 

     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น เช่น วันสำคัญทางศาสนา และการแข่งขันเรือยาวประเพณีของชุมชนโพหักมีผู้เรียนเข้างาน



๒๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

และร่วมแข่งขัน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ ๘๗.๑๐ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 

รายงานสรุปผลประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ระดับชั้น ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวนของผู้เรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๐ ๓ ๒๐ ๗ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๐ ๗ ๑๘ ๑๐ ๒๘ ๘๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๐ ๓ ๒๔ ๓ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๐ ๑ ๑๔ ๖ ๒๐ ๙๕.๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๐ ๓ ๑๒ ๕ ๑๗ ๘๕.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๐ ๓ ๑๒ ๔ ๑๖ ๘๔.๒๑ 

รวม ๑๓๕ ๘๗.๑๐ 
 

     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนของโรงเรียนโพหัก“วงศ์
สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” มาจากหลายพื้นที่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เดิมใน
ชุมชน มีหลากหลายชาติพันธุ์ บางส่วนก็ย้ายมาจากจังหวัดอื่น แต่ผู้เรียนก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มี
ความขัดแย้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐.๙๗ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
รายงานสรุปผลประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
ระดับชั้น ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวนของผู้เรียนที่ได้

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละของผู้เรียนที่

ได้ระดับดีขึ้นไป 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๐ ๒ ๑๗ ๑๑ ๒๘ ๙๓.๓๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๐ ๗ ๘ ๒๐ ๒๘ ๘๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๐ ๑ ๑๔ ๑๕ ๒๙ ๙๖.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๐ ๐ ๙ ๑๒ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๐ ๑ ๑๑ ๘ ๑๙ ๙๕.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๐ ๓ ๘ ๘ ๑๖ ๘๔.๒๒ 

รวม ๑๔๑ ๙๐.๙๗ 
 

      
 
 
 



๒๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนร้อยละ ๕๖.๕๒ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงและ

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และผู้เรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
๗๐.๙๙  ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
 

รายงานสรุปผลประเมินสุขภาวะทางร่างกายของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ผอม ค่อนข้าง
ผอม 

สมส่วน ท้วม เร่ิม
อ้วน 

อ้วน จำนวนผู้เรียนที่
น้ำหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของผู้เรียน
ที่น้ำหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ์ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๔ ๑๖ ๐ ๒ ๔ ๑๖ ๕๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๓ ๒๓ ๒ ๒ ๗ ๒๓ ๕๘.๙๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๒ ๑๙ ๑ ๒ ๖ ๑๙ ๖๑.๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๐ ๓ ๑๓ ๐ ๑ ๔ ๑๓ ๖๑.๙๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๐ ๒ ๘ ๒ ๒ ๖ ๘ ๔๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๐ ๐ ๑๒ ๒ ๐ ๔ ๑๒ ๖๖.๖๗ 

รวม ๙๑ ๕๖.๕๒ 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวนของผู้เรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๕ ๒๒ ๐ ๒๒ ๗๓.๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๑๑ ๒๔ ๐ ๒๔ ๖๔.๘๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๕ ๒๒ ๒ ๒๔ ๘๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๘ ๑๔ ๑ ๑๕ ๕๗.๗๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๓ ๑๓ ๒ ๑๕ ๗๕.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๒ ๑๐ ๕ ๑๕ ๗๘.๙๕ 

รวม ๑๑๕ ๗๐.๙๙ 
 
 
 
 
 



๒๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 ๓.  ข้อมูล หลักฐาน และเครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินตนเอง                                                       
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ / กิจกรรม หลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

๑. มีความสามารถในการอ่าน  
    การเขียน  การสื่อสาร และ 
    การคิดคำนวณ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ    
    - กิจกรรมการเรียนในรายวิชาต่างๆ 
๒. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
    - กิจกรรมประชาสัมพันธ์  

๑. ผลการประเมินการอ่าน เขียน 
๒. ผลงานผู้เรียน 
๓. แบบบันทึกการอ่าน 
๔. แบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบอัตนัย 
๕. สรุปการจัดกิจกรรม 
๖. ภาพถ่าย 

๒. มีความสามารถในการคิด 
    วิเคราะห์ คิดอย่างมี 
    วิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ  
    ค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ 
๒. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 

๑. ผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห ์ 
    และเขียน 
๒. สถิติการประเมินผล การอ่านคิด  
    วิเคราะห์ 
๓. แบบบันทึกการอ่าน 
๔. แบบฝึกหัด/ข้อสอบ 
๕. ผลงาน/ชิ้นงานผู้เรียน 
๖. สรุปการจัดกิจกรรม 
๗. ภาพถ่าย 

๓. มีความสามารถในการสร้าง 
    นวัตกรรม 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
    - กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
      แบบActive learning 
    - กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

๑. ผลงานผู้เรียน/กิจกรรมโครงงาน 
๒. แบบฝึกหัด/ข้อสอบ 
๓. สรุปโครงการ 
๔. ภาพถ่าย 
 

๔. มีความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี   
    สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
   - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
    ต่างๆที่ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี 
 

๑. แบบบันทึกเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ  
    คอมพิวเตอร์ 
๒. มีอินเตอร์เน็ตประจำห้องเรียน 
๓. ผลงานผู้เรียนชิ้นที่ได้มาจากการ 
   ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการ  
   นำเสนอ 
๔. ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์ 
๕. สรุปโครงการ 



๒๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ / กิจกรรม หลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
    - กิจกรรมการเรียนรายวิชาต่างๆ 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ  
    ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนชั้นม.๑-๖ 
๒. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ผลงานผู้เรียน  
๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
๕. วิจัยในชั้นเรียน 
๖. สรุปโครงการ 
๗. ภาพถ่าย 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตร   
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ    
    - กิจกรรมการเรียนวิชาศิลปะ 
๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ 

๑. ผลงานผู้เรียน 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบวัดเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๔. บัญชีรายรับ รายจ่าย 
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๖. สรุปการจัดกิจกรรม 
๗. ภาพถ่าย 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   

๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
๒. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. โครงการโรงเรียนสีขาว 
๕. โครงการวันสำคัญของชาติ และ 
   พระมหากษัตริย์ 
๖. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการคนดีศรีโพหัก 

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบบันทึกการทำความดีของ 
    ผู้เรียน 
๔. สมุดบัญชีธนาคารขยะ 
๕. แบบประเมินคุณลักษณะและ  
   ค่านิยมท่ีดี 
๖. ภาพถ่าย 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
๒. โครงการวันสำคัญของชาติ และ 
    พระมหากษัตริย์ 
   - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรือยาว 
 

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบสอบถามความภูมิใจใน 
   ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๔. รายชื่อผู้เรียนที่เข้าร่วมการ 
    แข่งขันเรือยาว 
๕. ภาพถ่าย 



๒๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินตนเอง 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. โครงการ TO BE NUMBER 1  
๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน  
    โรงเรียน 
    - กิจกรรมการทำงานกลุ่ม 
    - การอยู่ร่วมกันกับผู้เรียนที่ 
      บกพร่องทางการเรียนรู้ 

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบประเมินการอยู่ร่วมกัน   
    ยอมรับเหตุผลความคิดเห็น 
    ของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
๔. ภาพถ่าย 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 

๑. โครงการโรงเรียนสีขาว 
๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ 
    แข่งขันกีฬา 
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพและจัดซื้อ 
    เวชภัณฑ์ 
๔. โครงการ TO BE NUMBER 1  
 

๑. สรุปโครงการ 
๒. สรุปการทำกิจกรรม 
๓. แบบบันทึกน้ำหนัก/  
   ส่วนสูงของผู้เรียน 
๔. แบบวัดประเมินความฉลาด 
    ทางอารมณ์ของผู้เรียน 
๕. ภาพถ่าย 

๔.  จุดเด่น 
๑)  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานทางงานอาชีพ สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ในการทำบล็อก

สกรีนเสื้อ ตัดสติกเกอร์ ทาสีวาดภาพบนกำแพง และสร้างสรรค์ผลงานไดท้ำให้ผู้เรียนมีรายได้พิเศษระหว่าง
เรียน 

๒)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่าง
ยาวนานของชาวโพหัก การเล่นดนตรีไทยในงานต่างๆของชุมชน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ท้องถิ่นจัดขึ้น 
เป็นต้น 

๕.  จุดทีค่วรพัฒนา 
 ๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณของผู้เรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกทักษะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ต่อ ๑ ทักษะ แล้วให้ครูมีการประเมนิผล 
หาจุดบกพร่องของผู้เรียน แล้วหาวิธีแก้ไข และสังเกตพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 ๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดย
การกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยมีการจัดกิจกรรม



๒๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ให้กับผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ แล้วให้
ผู้เรียนได้ร่วมวิเคราะห์ อภิปราย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน แล้วนำเสนอ จากนั้นให้ครูมีการประเมินผล และ
สังเกตพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

 ๓) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม กำหนด โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม 
เช่น โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน โดยมีการให้ผู้เรียนแต่ละห้องมีการจัดทำนวัตกรรมของ
ตนเอง โดยมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีระบบ และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการหลังจากจบ
ภาคเรียน 

๔)  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการกำหนด
โครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน โดยมีการให้ผู้เรียนจัดทำผลงาน
ภาคเรียนละ ๑ ชิ้นงาน โดยนำความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น การสร้างผลงานจากโปรแกรม
ต่างๆ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ระดับคุณภาพ :  ดี 

๑.  กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  รวมถึงมีการส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ซึ่งมกีระบวนการดำเนินการ  ดังนี้ 
        ๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน โดยมีการดำเนินการตาม
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า 
๙๐)  การประชุมเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา พันธกิจของสถานศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
สร้างเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจของสถานศึกษา ได้แก่ 

- ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศกึษา ความตอ้งการ ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  

- มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดในการจัด          
การศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา และมกีารวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึง การดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล  และปรับปรุง  เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง     
                   ๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 
ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ PHOHAK  MODEL ในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดังนี้ 
 
 



๒๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
 P  (Plan) :  การวางแผน การดำเนินกิจกรรม แผนปฏิบัติงานที่มุ่งบรรลุผลองค์กร  
         ตามสภาพปัญหาและความต้องการ ให้เหมาะสมกับความพร้อมและบริบท 

H (Honest)  :    ความซื่อสัตย์ในการทำงาน  ทำงานอย่างเต็มที่ ปฏิบัติตามระเบียบและรักษา 
                      ทรัพย์สินของส่วนราชการ และรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานและส่วนราชการ 
O (Organizing ) : การทำงานอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน สามารถทบทวนตรวจสอบได้  

            ประเมินผลได้  
 H (Happy)  :   การทำงานได้อย่างมีความสุข สนุกกับงาน 
 A (Assurance) :  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับ 

  คุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมินภายนอก 
 K (Knowledge)  :  การใช้องค์ความรู้ในการทำงาน เพ่ือทำให้งานมีประสิทธิภาพ 
 
โดยมีการดำเนินการตามโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๖) โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๗๖) โครงการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๙๐) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๑๐) โดยมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประชุม หัวหน้าฝ่ายงาน กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง และกิจกรรมที่ส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ได้แก่ 
 - คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ  
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 -  แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา และดำเนินการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจำปีการศึกษา ให้แก่แต่ละฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่าง ๆ  
 - คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มรีะบบที่ตรวจสอบได้ 

- ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- สถานศึกษากำหนดให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
- ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายกำกับติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงงาน การดำเนินงานตาม 

โครงการในแผนปฏิบัติการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
        ๓)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน้า ๓๔)  โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน้า ๓๗)  โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ หน้า ๔๐)  โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน้า ๕๓) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๖๖)   งาน
ทะเบียนวัดผล และกิจกรรมที่ส่งเสริมระบบบริหารงานวิชาการ  ได้แก่ 



๒๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

- คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน
และสังคม  

- มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง และมีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา  และการจัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

- มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  กิจกรรม

วันภาษาไทย กิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมกีฬา
ภายใน  และกิจกรรมวันคริสต์มาส  เป็นต้น 

- ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อม 
โยงกับชีวิตจริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ทดลองปฏิบัติ ได้สัมผัสประสบการณ์ตรง  

- มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้   
- ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และผู้บริหารสถานศึกษาและมีการนำ

ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
- ส่งเสริมให้ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน 
- ครูหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรนำมา สรุปแก้ไข และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

         ๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมีการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๐)  
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า 
๑๐๔) กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC)  การจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
และกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้แก่ 

- คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาครูและ 
บุคลากรในโรงเรียน 
 - คณะครูและบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง 

- มีการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้  และทักษะในการ
สื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง  
- ครเูข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนา รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
- คณะกรรมการนิเทศสังเกตการสอนครูแต่ละท่าน ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
- หัวหน้างานดำเนินการนิเทศ/ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาของครูอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

 - มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนปัญหา ข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป และยังได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้ารับการอบรมตรงตามความต้องการเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยมี
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๒๑)  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค (แผนปฏิบัติ



๓๐ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑๒๔) กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  และกิจกรรมที่พัฒนาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   ได้แก่ 

- คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของห้องเรียนให้เหมาะสม 

- ครูดำเนินการจัดห้องเรียนให้ถูกสุขลักษณะ มีแสง สว่างเพียงพอ สะอาด อากาศ ถ่ายเท เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ 

- มีการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน 

- จัดให้มีมุมวิชาการและมุมแสดงผลงานผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- ดำเนินการจัด สภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น   บริเวณอาคาร  สถานที่มีความปลอดภัย 

เป็นระเบียบ เรียบร้อย เช่น พัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค ในและนอกอาคาร จัด
ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงามจัดตกแต่ง พื้นที่ 
มีโต๊ะ เก้าอ้ี ภายนอกอาคาร ให้มีประโยชน์ต่อการใช้สอย  
    - มีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
   - มีการจัดระบบอินเทอร์เน็ตให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
 - มีห้องสมุด ห้องดนตรี และห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ผู้เรียน 

- มีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย   
    - มีระบบกล้องวงจรปิด ๒๔ ชั่วโมง 
   - มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
          ๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยมี
การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๒)  กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค และอีเมลล์ของโรงเรียน  การจัดระบบอินเทอร์เน็ตในชั้นเรียน 
และการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี  และกิจกรรมที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

- คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี ้แจงเกี ่ยวกับการจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

- มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีการสร้างกลุ่มทางไลน์หรือเฟซบุ๊คเพ่ือความรวดเร็วและลดเอกสาร 

- ดำเนินการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมาจัดกระทำ/ประมวลผล หรือวิเคราะห์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
    - การดำเนินการจัดให้มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาเป็นไป ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่
มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และแปลผลที่ได้จากการจัดกระทำด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นสารสนเทศ  

- ดำเนินการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการ
เรียนรู้การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นต้น 

   - เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีความหลากหลาย มีความพร้อมและจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 
 



๓๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

๒.  ผลการพัฒนาคุณภาพ 

 ๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์
ราษฎร์อุปถัมภ์” มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน  และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” เป็นสถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้
คู่ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เรียนรู้เทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง 
          ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ PHOHAK 
MODEL ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  จึงทำให้สามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการด้าน
ต่างๆ จากการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทำให้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          ๓) ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มีการเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรยีน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน หลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการ
ใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูและบุคลากรสามารถนำผลจากการเข้า
รับการพัฒนาตนเองให้ด้านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การพัฒนาให้ตนเองมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน เป็นต้น ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นจากการอบรมและเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการต่างๆ แล้วนำมาขยายผลทำให้โรงเรียนและผู้เรียนมี
คุณภาพมากขึ้น 
          ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากท่ีจะเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น 
          ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

๓. ข้อมูล หลักฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินตนเอง 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

๑. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
    ประจำปีการศึกษา  
    - การประชุมเพ่ือกำหนด 
    เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
    ของสถานศึกษา 
 

๑. แผนพัฒนาการศึกษา 
๒. ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์  สภาพ   
   แวดล้อมภายนอก - ภายใน               
๓. ข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง   
   จุดอ่อน โอกาสและ ข้อจำกัด ในการ  
   จัดการศึกษาของโรงเรียน 
๔. สรุปโครงการ 
๕. ภาพถ่าย 

๒. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
  

๑. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
    ประจำปีการศึกษา  
   - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
     การจัดการศึกษา  
๒. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงาน  
    งบประมาณ 
    - การประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน 
๓. โครงการการประกันคุณภาพ 
    ภายในสถานศึกษา 
๔. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
    ผู้เรียน 
    - กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๓. รายงานผลการประเมินตนเองของ  
    สถานศึกษา 
๔. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านผู้เรียนเป็น  
    รายบุคคล 
๖. ข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครอง 
๗. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๘. ภาพถ่าย 
 

๓. ดำเนินงานพัฒนางาน
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

๑. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงาน 
    วิชาการ 
    - งานทะเบียนวัดผล 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ  
    ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียน 
    การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนตามหลักสูตรการ  
    ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
๔. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. โครงการนิเทศติดตามการจัดการ 
    เรียนการสอน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา 
๔. วิจัยในชั้นเรียน 
๕. แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
๖. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ   
    ผู้เรียนรอบด้าน เช่น ทัศนศึกษา ค่าย 
    คุณธรรม/ลูกเสือ และกิจกรรมชุมนุม  
๗. งานทะเบียนวัดผล 
๘. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๙. ภาพถ่าย 
 



๓๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินตนเอง 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครู  
    และบุคลากรทางการศึกษา   
    - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  
      เชิงวิชาชีพ(PLC) 
    - การจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่ม 
      งานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
๒. โครงการนิเทศติดตามการ  
    จัดการเรียนการสอน 
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ  
    ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  

๑. รายงานไปอบรม/การประชุม 
๒. เกียรติบัตรเข้ารับการอบรม/เข้าร่วม 
    ประชุมของครูและบุคลากร 
๓. แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
๔. แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ของครู 
๕. บันทึกข้อความ ดำเนินการสร้าง  
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ 
๖. แบบบันทึกการประชุม PLC 
๗. แบบบันทึกการประชุมสรุปโครงการ 
๘. วิจัยในชั้นเรียน 
๙. สรุปโครงการ 
๑๐. ภาพถ่าย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง 
    อาคาร  สถานที ่และ 
    สาธารณูปโภค 
๒. โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
    - กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

๑. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๒. ระบบกล้องวงจรปิด 
๓. มุมความรู้และสภาพภายในห้องเรียน 
๔. มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น    
    ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
๕. สรุปโครงการ 
๖. ภาพถ่าย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
    สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
    - กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค และอีเมลล์  
      ของโรงเรียน 
    - การจัดระบบอินเทอร์เน็ตในชั้น  
      เรียน 
    - การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ 
      เทคโนโลย ี
 

๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒. จดหมายข่าว 
๓. กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค และอีเมลล์ของ  
    โรงเรียน 
๔. สรุปโครงการ 
๕. ภาพถ่าย 

 

 

 

 



๓๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

๔.  จุดเด่น 

 ๑)  สถานศึกษามีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  โดยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น   มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่าง
เพียงพอ มีการจัดห้องเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสง สว่างเพียงพอ สะอาด อากาศ ถ่ายเท เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

๒) มีการดำเนินการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนรู ้ มีการจัดบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการสร้างกลุ่ม
ทางไลน์หรือเฟซบุ๊คเพื่อความรวดเร็วและลดเอกสาร และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการ
เรียนรู้ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียนรู้การค้นหาข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นต้น 

 

๕.  จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑) พัฒนากระบวนการกำหนดเป้าหมายสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการกำหนด
โครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  
 ๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการ
กำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยว ข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานมีวิธีการ และเครื่องมือที่ชัดเจน มีหลักฐาน
การท างานที่ตรวจสอบได้ รวมถึงมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

๓) พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง มีความทันสมัย จัดให้มีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล การสร้างสื่อการสอน การนำเทคโนโลยีไปใช้ในชั้นเรียน 
และแอพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 
 ๔) พัฒนามาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย  การให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย  และมีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการสารวัตร
นักเรียน ซึ่งควรจัดตั้งแกนนำนักเรียน แล้วให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ช่วยดูแลหรือให้
คำปรึกษากับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 

 



๓๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดี 

๑. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active Learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมี
ข ั ้นตอน ใช ้เคร ื ่องม ือ วิธ ีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั ้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน                  
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ
ข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ สนับสนุนให้ ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูผู้สอนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ดังนี้ 
          ๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดย
มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ๘ กลุ ่มสาระ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๔)  
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๗) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ  กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  ได้แก่ 

- ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม และมีการ    
บูรณาการตามความเหมาะสม 

- ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และได้ลงปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 

- ครูมีการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  
เน้นการคิด การฝึกทักษะ การปฏิบัติจริง เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานในการ
เรียน 



๓๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

- ครูใช้สื ่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนสนใจและเข้าใจบทเรียน เช่น  ของจริง รูปภาพ 
หุ่นจำลอง วิดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ฐานข้อมูลการเรียนรู้   เว็บไซต์ และโสตทัศนูปกรณ์อ่ืนๆ  เป็นต้น 
  - มีการวิเคราะห์ผู้เรียน  โดยการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
แล้วนำไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
 - ครูมีการกำหนดเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ศักยภาพของผู้เรียน    
 - ครูมีการกำหนดการวัดผลและประเมินผล  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดผลตามสภาพจริง 

- การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีการพาผู้เรียนไปเข้าค่ายพักแรมและมีการ
สอนเรื่องเงื่อน เชือก การเดินทางไกล การฝึกระเบียบแถว และการประกอบอาหาร เป็นต้น เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมที่จะดูและตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในทุกสถานการณ์ 

- ครมีูการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเป็นการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนในการศึกษา  
- ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนโดยจะมีครูและวิทยากรในชุมชนมาช่วยสอน

และให้คำแนะนำกับผู้เรียน เช่น การทำสาคูไส้หมู การสกรีนเสื้อ การทำขนมเข่ง วุ้นกะทิ และน้ำสมุนไพรต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคต 

- ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                  ๒)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีการดำเนินการตาม
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๗) 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน้า ๔๒)  โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๙)  
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการพัฒนาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ได้แก่ 

- คณะครูและผู้บริหารประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการและกิจกรรม 
- ครูดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

เช่น มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าอยู่และทันสมัย รวมทั้งมีระบบอินเทอร์เน็ต มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
    - การให้ผู้เรียนทำงานหรือส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์ facebook หรือ e-mail 
    -  ครูมีการเลือกใช้สื ่อการเรียนการสอน ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังได้ มี
การบูรณาการสอดแทรกการใช้เทคโนโลยี กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับเนื้อหาบทเรียนอีกด้วย 

- ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยี และใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่างๆ และชุมชน  
- จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาเพื่อการศึกษา

ค้นคว้า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
   - มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ หรือนำความรู้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านเข้ามาจัดการเรียนรู้  
   -  มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกนอกสถานศึกษาเข้าไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ทำ
ให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้เรียนรู้ มองเห็นคุณค่า และรักท้องถิ่นของตน 
        ๓)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการดำเนินการตามโครงการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๗)   กิจกรรมปรับปรุง



๓๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  การทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชั้น
เรียน เช่น  การทำงานกลุ่ม ครูทำกิจกรรมร่วมกับผู้เรียน และกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศภายในชั้น
เรียน  ได้แก่ 

- คณะครูและผู้บริหารประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการและกิจกรรม 
- ครูเน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือ

ตอบสนองสมรรถนะของผู้เรียน ๕ สมรรถนะ คือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ยังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ มีส่วน
ร่วมในการสร้างข้อตกลงกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

- ครใูห้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝังทักษะการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

- ครูดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดเพ่ือปรับปรุง สภาพแวดล้อมของชั้นเรียน เช่น การ
จัดสภาพชั้นเรียนให้ดูสบายตา มีอากาศถ่ายเทได้ดี แสงสว่างเพียงพอ การจัดแสดงผลงานผู้เรียน 
    - การจัดสภาพชั้นเรียนให้ชั้นเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมดี 
 และจัดมุมหนังสือ มุมประสบการณ์ สื่อการสอนบางประเภทให้เพียงพอ และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

- ครูมีความเข้าใจผู้เรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ 
รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 
   -  ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ได้ตัดสินใจ รวมถึงโอกาสที่จะทำผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและ
วิตกกังวล  
    - ครูเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งคร ูกับผู้เรียน ในหมู่ผู้เรียนด้วยกัน และกับบุคคลอ่ืน ๆ  
    - ครตูอบสนองพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น ใช้วาจา ใช้ท่าทาง ให้
รางวัล  ตลอดจนให้ทำกิจกรรมที่ผู้เรียนชอบ  

- ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และผู้บริหารสถานศึกษา 
        ๔)  ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู ้เรียน โดยมีการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๔)  โครงการพัฒนา
หลักสูตรและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๐)  งาน
ทะเบียนและวัดผล กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน และกิจกรรมที่ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่ 

- ครูมีการศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ 
- ครจูัดทำเครื่องมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัด และประเมิน 

ผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
- ครมูีการจัดเก็บเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
- ครูดำเนินการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือ 
- ครมูีการตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักการและประเมินผลมีผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน

การวัดและประเมินผล 
 - ครูมีการให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสำเร็จและสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขแกผู่้เรียน  



๓๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 - ครูมีการให้คำแนะนำ ชี ้แนะแนวทางบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื ่อกระตุ ้นให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  
 - ครูมีการติดตามใหผู้้เรียนได้แก้ไขงานตามผล ข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ 
                 ๕)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โดยมีการดำเนินการตามโครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๗)  โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๔๐)  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC)  การจัดกิจกรรมการ
ประชุมกลุ่มงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  และกิจกรรมที่ส่งเสริมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
ได้แก่ 

- ดำเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC) ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คร ู 

- การกำหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา  
- มีการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วย ตัวครูเอง โดยใช้การสังเกตตนเอง และการประเมิน

ตนเอง โดยมีการบันทึกหลังการสอนและนำไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- มีการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยให้ผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยการใช้แบบสอบถาม หรือ
การอภิปรายกลุ่ม และทำความเข้าใจ ความรู้สึก ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เรียน 

- มีการสะท้อนการจัดเรียนรู้ของครูโดยเพ่ือนครู ในลักษณะของการใช้กระบวนการกลุ่มและการนิเทศ
ชั้นเรียน เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้มุมมองและแนวคิดในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

- มีการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และ
ทำวิจัยในชั้นเรียน 

๒.  ผลการพัฒนาคุณภาพ 

          ๑) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ครู
ร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริ ง มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม และจากการที่ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
          ๒) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ครูร้อยละ ๘๐ มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เกม วิดีทัศน์ แอพลิเคชันต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
          ๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ ๗๐ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มีครูเป็นที่ปรึกษา ดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศ
การเรียนรู้ เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

๔) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูร้อยละ ๘๐ รู้จัก
ผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมิน  SDQ ทำให้
ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียนด้านการเรียน 



๓๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหาผู ้เรียน ทำให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ และเข้าใจ เนื ้อหา ทักษะ
กระบวนการและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
          ๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูร้อย
ละ ๘๐ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC) ของสถานศึกษาส่งผลให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
๓. ข้อมูล หลักฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินตนเอง  
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการ  
    เรียนการสอนและยกระดับ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
    หลักสูตรการศึกษาขั้น   
    พ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระ 
    - กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
      อาชีพ 
    - กิจกรรมเรียนรู้ด้วย  
      โครงงาน 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ  
      ในการค้นคว้าและคิดอย่าง 
      เป็นระบบ 
    - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. โครงการพัฒนาการเรียนการ 
    - กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน  

๑. แบบประเมินภาระงานและ 
    ชิ้นงานผู้เรียน 
๒. แบบบันทึกการส่งแผนการ 
    จัดการเรียนรู้ 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
๕. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
๖. สรุปกิจกรรมชุมนุม 
๗. สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘. สรุปกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
    อาชีพ 
๙. รูปเล่มโครงงานของผู้เรียน 
๑๐. การนำเสนอโครงงานของ 
      ผู้เรียน 
๑๑. สรุปโครงการ 
๑๒. ภาพถ่าย  

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
    การเรียนรู้ 
๒. โครงการนิเทศติดตามการ 
    จัดการเรียนการสอน 
๓. โครงการส่งเสริมการใช้ 
    ห้องสมุด 
๔. โครงการพัฒนาและอนุรักษ์  
  สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

๑. แบบบันทึกการนิเทศการเรียน 
    การสอน 
๒. แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด   
    สื่อ  ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. การให้ผู้เรียนทำงานหรือส่งงาน 
    ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์  
    facebook หรือ e-mail 
๔. สรุปโครงการ 
๕. ภาพถ่าย 
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๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 

 

๑. โครงการนิเทศติดตามการ 
    จัดการเรียนการสอน 
    - การจัดการเรียนรู้แบบ  
      Active Learning  
   - การทำกิจกรรมต่างๆภายใน 
     ชั้นเรียน เช่น การทำงาน    
     กลุ่ม ครูทำกิจกรรมร่วมกับ 
    ผู้เรียน  
   -  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ  
      ในการค้นคว้าและคิดอย่าง  
      เป็นระบบ   
๒. โครงการพัฒนาและอนุรักษ์  
    สิ่งแวดล้อม ภายใน  
    สถานศึกษา   

๑. แบบบันทึกการนิเทศ  
   การเรียนการสอน 
๒. สภาพของห้องเรียน 
๓. เอกสารประจำชั้นเรียน 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
     Active  Learning 
๕. ผลงานผู้เรียน 
๖. สรุปโครงการ 
๗. ภาพถ่าย 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

๑. โครงการพัฒนาคณุภาพ  
    การเรียนการ สอนและ 
    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการ เรียนตาม 
    หลักสูตรการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ  
    - งานทะเบียนและวัดผล 
    - กิจกรรมการนิเทศชั้น  
      เรียน 
๒. โครงการพัฒนา  
   หลักสูตรและส่งเสริม  
   การวิจัยในชั้นเรียน 

๑. สรุปโครงการ 
๒. วิจัยในชั้นเรียน 
๓. เครื่องมือในการวัดประเมิน 
    ผู้เรียน เช่น ข้อสอบแบบฝึกหัด  
    ชิ้นงาน เป็นต้น 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน เช่น  
    ข้อสอบ แบบฝึกหัด ชิ้นงาน  
๕. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
๖. แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
๗. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
๘. ภาพถ่าย 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. โครงการนิเทศติดตามการ  
    จัดการเรียนการสอน 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร  
    และส่งเสริมการวิจัยในชั้น 
    เรียน 
    - การจัดกิจกรรมการ 
      ประชุมกลุ่มงานต่างๆ  
      อย่างต่อเนื่อง 
    - กิจกรรมชุมชนแห่งการ  

๑. แบบบันทึกหลังการจัดการ 
   เรียนรู ้
๒. แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. บันทึกข้อความดำเนินการสร้าง  
    ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ 
๕. แบบบันทึกการประชุม PLC 
๖. แบบบันทึกการประชุม 
๗. รายงาน SAR 
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       เรียนรู้เชิงวิชาชีพ(PLC) 
๓. โครงการการประกันคุณภาพ  
    ภายในสถานศึกษา 
    - กิจกรรมตรวจสอบ  
      ประเมินคุณภาพภายใน  
      ตามมาตรฐานการศึกษา 

๘. ภาพถ่าย 

๔.  จุดเด่น 

 ๑)  ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัด การเรียนรู้ที่สามารถนำา
ไปจัดกิจกรรมได้จริง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 ๒)  มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูมีความเข้าใจผู้เรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ทำให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๓)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

๕. จุดที่ควรพัฒนา 
 

๑) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ หรือนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้า
มาจัดการเรียนรู้ โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น  โครงการชุมชนสัมพันธ์  โดยมีการสอดแทรกความ
ต้องการของท้องถิ่นลงในเนื้อหาบทเรียน แล้วให้ผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถจากชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ที่เรียนไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๒) สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ตามบทเรียนที ่สอนทั้งในแง่ของ
สิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน โดยการกำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โดยมีการจัดแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ และสร้างเสริมประสบการณ์  ที่กว้างขวาง
หลากหลาย ตรงตามความ ต้องการของผู้เรียน 
 ๓) พัฒนาการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ ้น โดยการ
กำหนดโครงการเพิ่มเติม เช่น โครงการสอนซ่อมเสริม โดยครูมีการให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสำเร็จ
และสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้เรียน จากนั้นครูมีการให้คำแนะนำ ชี้แนะเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้น และมีการติดตามให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานตามผล ข้อมูลย้อนกลับที่
ได้รับอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

ระดับคุณภาพ ดี 

๑. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ

การบริหารจัดการแบบ PHOHAK Model ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความ
มุ่งม่ันมีหลักการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบมีเทคนิคการบริหารที่หลากหลาย เช่น การบริหารที่ยึด 
หลักธรรมาภิบาล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่มีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท มีการ
กำหนดแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการ
จัดทำวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยนำแผนไปปฏิบัติ ดำเนินการตามแผนประจำปี โครงการ กิจกรรมที่วางไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนที ่หลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนทุกระดับชั ้น ตามโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพดนตรีไทย  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ   โดยครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองได้แก่  รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมทักษะอาชีพ เป็นต้น ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  และโครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
และส่งเสริมการแข่งขันกีฬา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการวันสำคัญของชาติ และพระมหากษัตริย์   โครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และ
สุขภาพจิตที่ดี  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบการ
นิเทศการเรียนการสอนแบบ พ่ีนิเทศน้อง เพ่ือนนิเทศเพ่ือน เพ่ือให้ครูนำผลการนิเทศการศึกษา ไปใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้เข้าการอบรมและศึกษาดูงานมากขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ PLC (Professional 
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 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

Learning community) ในการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ครูมีการทำวิจัยในชั ้นเรียนตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการวิจัยในชั ้นเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปปรับปรุง
พัฒนาผลการเรียน  
 

๒. ผลการพัฒนาคุณภาพ 
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานอยู่ใน

ระดับดี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัดประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินด้วย สามารถสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

๖๕.๘๒ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๕ ซึ่งผลที่ได้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๒.๕๓ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๐ ซึ่งผลที่ได้สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๕.๑๕ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือ 
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๖๕ ดังนั้น ผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๖๔.๕๒ 
ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๕ ดังนั้น ผลที่ได้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๕) มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกรายวิชาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และร้อยละของผู้เรียนทีได้ผลการเรียนระดับ ๓ 
ขึ้นไป(๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) เพ่ิมข้ึนจากในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔๙.๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร้อย
ละ ๕๖.๐๓ และ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๕.๑๘  

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๓.๕๙ ซึ่งเกณฑ์ที่
กำหนด คือ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๕  ดังนั้น ผลที่ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๒. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐.๓๒ 

ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐  ดังนั้น ผลที่ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๗.๑๐ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือ 

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ดังนั้น ผลที่ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.๙๗ ซึ่ง

เกณฑท์ี่กำหนด คือ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐  ดังนั้น ผลที่ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ผู้เรียนร้อยละ ๕๖.๕๒ น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มี

สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๕๐ และผู้เรียนมีความฉลาดทางอารมณ์
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐.๙๙ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนด คือ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๐  ดังนั้น ผลที่ได้สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 



๔๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์
ราษฎร์อุปถัมภ์”  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการ ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งวิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์
ราษฎร์อุปถัมภ์” เป็นสถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้คู่ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่
อาเซียน เรียนรู้เทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
 ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ PHOHAK 
MODEL ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โดยกำหนดโครงสร้างบริหารเป็น ๔ 
กลุ่ม คือกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป มีการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยังได้
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ๓)  ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย   โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคม ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทดลองปฏิบัติ ได้สัมผัสประสบการณ์ตรง  ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผ ู้เรียนที่ทำให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพ
และแนวทางการศึกษาต่อ  ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการการอบรม การสัมมนา รวมแล้ว ไม่
น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร  มี
สมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการดำเนินกิจกรรม
แก้ปัญหาด้านต่างๆ  ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื ่น บริเวณอาคาร สถานที่มีความปลอดภัย ห้องเรียนถูก
สุขลักษณะ มีแสง สว่างเพียงพอ สะอาด อากาศถ่ายเท มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ และยังมีมุมวิชาการและมุมแสดงผลงานผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   สถานศึกษา
ดำเนินการจัดให้มีระบบทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเป็นไป ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพ ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ เช่น  ระบบคอมพิวเตอร์ 
การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ การจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้ มี
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีความพร้อมและจำนวนเพียงพอต่อการ ใช้งานของผู้เรียน ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ซึ่ง
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
 



๔๕ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ครูมี
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมที่ได้ฝึกกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลงานที่เกิดจาก
การจัดการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่เรียน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดเีลิศ 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ๒)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครมีูการใช้สื่อและเทคโนโลยี
สนประกอบจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อในแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
และยังให้ผู้เรียนได้ออกนอกสถานศึกษาเข้าไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ทำให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้เรียนรู้  
มองเห็นคุณค่า และรักท้องถิ่นของตน  ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 ๓)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูจัดสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนสะอาดถูกสุขลักษณะ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ครูมีความเข้าใจผู้เรียน เป็นมิตร ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดได้ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ 
เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น ใช้วาจา ใช้ท่าทาง ให้รางวัล และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนและกระตุ้นให้
กำลังใจผู้เรียนให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทำงานให้สำเร็จ  ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่ง
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ๔)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครจูัดทำเครื่องมือวัด 
วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัด และประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
และเครื่องมือ อีกทั้งมีการให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสำเร็จและสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขแกผู่้เรียน ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการ
สร้างชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ เช ิงว ิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู  มีการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วย ตัวครูเอง โดยใช้
การสังเกตตนเอง การประเมินตนเอง และโดยให้ผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับ การใช้  แบบสอบถาม หรือการ
อภิปรายกลุ่ม ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
การเปรียบเทียบผลการพัฒนากับค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 

 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ 

ระดับคุณภาพ 

ผลการพัฒนา 
ระดับคุณภาพ 

สรุป 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                   ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

ดี ดี ตาม
เป้าหมาย 

 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี ดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี ตาม
เป้าหมาย 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ดี ดี ตาม
เป้าหมาย 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ตาม
เป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดี ดีเลิศ สูงกว่า

เป้าหมาย 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ ตาม

เป้าหมาย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี ดีเลิศ สูงกว่า

เป้าหมาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ ตาม

เป้าหมาย 



๔๗ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
การเปรียบเทียบผลการพัฒนากับค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ 
ระดับคุณภาพ 

ผลการพัฒนา 
ระดับคุณภาพ 

สรุป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                        ดี 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 
ดีเลิศ ดีเลิศ ตาม

เป้าหมาย 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี ตาม

เป้าหมาย 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดี ดี ตาม

เป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี ดี ตาม

เป้าหมาย 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดี ดี ตาม

เป้าหมาย 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ดี ดี ตาม

เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                              ดี 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดี ดี ตาม
เป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ตาม
เป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ดี ตาม
เป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตาม
เป้าหมาย 

 
 



๔๘ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

๓.  จุดเด่น 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑)  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานทางงานอาชีพ สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆได้ในการทำบล็อก

สกรีนเสื้อ ตัดสติกเกอร์ ทาสีวาดภาพบนกำแพง ปลูกผัก ทำอาหาร และสร้างสรรค์ผลงานได้ทำให้ผู้เรียนมี
รายได้พิเศษระหว่างเรียน 

๒)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่าง
ยาวนานของชาวโพหัก การเล่นดนตรีไทยในงานต่างๆของชุมชน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ท้องถิ่นจัดขึ้น 
เป็นต้น 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PHOHAK  Model 

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

๒)  สถานศึกษามีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  โดยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น   มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่าง
เพียงพอ มีการจัดห้องเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสง สว่างเพียงพอ สะอาด อากาศ ถ่ายเท เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

๓) มีการดำเนินการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนรู ้ มีการจัดบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการสร้างกลุ่ม
ทางไลน์หรือเฟซบุ๊คเพื่อความรวดเร็วและลดเอกสาร และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการ
เรียนรู้ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียนรู้การค้นหาข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑)  ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง โดยมีรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 ๒)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูมีความเข้าใจผู้เรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ทำให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๓)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 



๔๙ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

๔.  จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑) กำหนดโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณของ

ผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๒) กำหนดโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณของผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาไดสู้งกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

๓) กำหนดโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๔) กำหนดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) กำหนดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน เพ่ือพัฒนากระบวนการกำหนดเป้าหมาย

สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต ้ อ งการขอ งช ุ ม ชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 ๒) กำหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

๓) กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๔) กำหนดโครงการสารวัตรนักเรียน เพื่อพัฒนามาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย  การให้ความรู้การ
รักษาความปลอดภัย  และมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) กำหนดโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ที่

เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๒)  กำหนดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะแก่การเรียนรู้ 
๓) กำหนดโครงการสอนซ่อมเสริม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้น และพัฒนาการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 



๕๐ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 

 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                        
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
   ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 
 ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   เพ่ือการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 
 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 รางวัลความสำเร็จของ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 
 รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
    
 
 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนโพหกั “วงศส์มบูรณ์รำษฎร์อุปถมัภ”์ 
ท่ี ๓๐ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบบัท่ี ๒)  พุทธศกัรำช ๒๕๔๕ และมำตรำ ๔๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญติักำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศกัรำช ๒๕๔๒ และไดมี้กำรปรับปรุงมำตรฐำน ฉบบัลงวนัท่ี ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงำน
ตน้สังกดัและสถำนศึกษำจดัให้มีกระบวนกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และถือว่ำกำรประกนัคุณภำพ
ภำยในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรจดัท ำรำยงำน
ประจ ำปีต่อหน่วยงำนตน้สังกดั และเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 โรงเรียนโพหกั “วงศส์มบูรณ์รำษฎร์อุปถมัภ”์ จึงก ำหนดใหมี้กำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
อำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงแตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 
 
 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบดว้ย 
  ๑.๑  นำงขวญัจิรำ  เจ็กภูเขียว      ประธำนกรรมกำร 

๑.๒  นำงสำววิมล  อินแหยม    รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓  นำงสำวพิชญำ  แป้นแกว้    กรรมกำร 
  ๑.๔   นำยเอกชยั  ชำวเกำะ    กรรมกำร 

๑.๕  นำงสำวมำติกำ  ถินกระโทก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     มีหนำ้ท่ี   ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำ ประสำนงำนทุกฝ่ำย ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน เพื่อใหบ้รรลุ  

       วตัถุประสงคต์ำมเป้ำหมำย 
 ๑. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 
  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบดว้ย 
   ๑.   นำงสำวภชัรำพร  อินทร์เกิด (ประเด็นพิจำรณำ ๑.๑) ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำยธนพนัธ์  ฐิติวรณ์พรรณ (ประเด็นพิจำรณำ ๑.๒) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบดว้ย 
   ๑.   นำงสำวกนัยช์นก  ไชยวงษำ   (ประเด็นพิจำรณำ ๒.๑) ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำงสำวพิมพกำนต ์ แกว้อมัพร (ประเด็นพิจำรณำ ๒.๒)  กรรมกำร 



 
   ๓.   นำงสำวดนุกำนต ์ ศรีสุข    (ประเด็นพิจำรณำ ๒.๓) กรรมกำร 

๔.   นำยอดิเรก  กวำงคีรี     (ประเด็นพิจำรณำ ๒.๔) กรรมกำร 
๕.   นำยเอกชยั  ชำวเกำะ     (ประเด็นพิจำรณำ ๒.๕) กรรมกำร 
๖.   นำงสำวปฐมำภรณ์  บุญครอง    (ประเด็นพิจำรณำ ๒.๖)  กรรมกำร 
๗.  นำงสำวกำญจนำ  แสงมอญ   (ประเด็นพิจำรณำ ๒.๔) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบดว้ย 
   ๑.   นำยปิยะพงษ ์ โพธ์ิมี         (ประเด็นพิจำรณำ ๓.๑) ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำงสำวพิชญำ  แป้นแกว้   (ประเด็นพิจำรณำ ๓.๒)  กรรมกำร 
   ๓.   นำงสำววิมล  อินแหยม      (ประเด็นพิจำรณำ ๓.๓)  กรรมกำร 

๔.  นำงสำวพิณแกว้  พินทอง   (ประเด็นพิจำรณำ ๓.๔)  กรรมกำร 
๕.  นำงสำวมำติกำ  ถินกระโทก (ประเด็นพิจำรณำ ๓.๖) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                   มีหนำ้ท่ี    
๑.  ศึกษำมำตรฐำนและตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บมอบหมำย ร่วมกนัพิจำรณำหำตวัช้ีวดัคุณภำพ ระดบั    
     คุณภำพเกณฑม์ำตรฐำนของโรงเรียน วิธีกำรประเมินดำ้นควำมตระหนกั และควำมพยำยำม   
     เช่น โครงกำร แผนงำน บนัทึกกำรประชุม รำยงำนตนเอง สอบถำม สัมภำษณ์ กำรส ำรวจ 
     ตำมสภำพจริงหรือวิธีกำรอ่ืนๆ 
๒. หำวิธีกำรประเมิน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรประเมิน และด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล  
      วิเครำะห์ผล สรุปผล และจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  
๓. จดัท ำแฟ้มผลงำน รวบรวมหลกัฐำน เอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรฐำนท่ีรับผิดชอบ   
     จดัเป็นระบบอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก 
๔. ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีรับผิดชอบแต่ละมำตรฐำน ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จ เพื่อจะได ้
     จดัพิมพต์่อไป 

 
  ทั้งน้ี  ให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ดว้ยควำมวิริยะ อุตสำหะ โดยให้
ยึดถือระเบียบ และแนวปฏิบติัตำมนโยบำยของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีและประโยชน์แก่
นกัเรียนและทำงรำชกำร สืบไป 
              

สั่ง ณ วนัท่ี ๒๑  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                      
                    (นำงขวญัจิรำ  เจ็กภูเขียว) 
      ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนโพหกั“วงศส์มบูรณ์รำษฎร์อุปถมัภ”์ 
 



 
    
 

คำสั่ง โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 
ที่ ๑๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
      ๑.๑  นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว    ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
      ๑.๒  นางสาววิมล  อินแหยม      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
      ๑.๓  นายเอกชัย  ชาวเกาะ        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป         กรรมการ 
      ๑.๔  นางสาวพิชญา  แป้นแก้ว    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
      ๑.๕  นางสาวมาติกา  ถินกระโทก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
               ๑.๖  นางสาวจิรภา ศรีนวล    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 
      ๑.๗  นายคำรณ  แพงไพรี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                กรรมการ 
      ๑.๘  ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ตรงเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ 

     ๑.๙  นางสาวพิมพกานต์  แก้วอัมพร  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. ดำเนินการให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

                                    สถานศึกษา 
   ๒.  ให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ๓.  กำกับ นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ  
               การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.  จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ๒.  คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวจิรภา ศรีนวล     ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวมาติกา  ถินกระโทก   รองประธานกรรมการ 

๓.  นายธนพันธ์  ฐิตวิรณ์พรรณ   กรรมการ 
๔.  นางสาวดนุกานต์  ศรีสุข   กรรมการ 
๕.  นายอดิเรก  กวางคีรี    กรรมการ 



   ๖.  นางสาวอภัสนันท์  นันทเจริญโรจน์  กรรมการและเลขานุการ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑.  นายคำรณ  แพงไพรี     ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาววิมล  อินแหยม   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา   กรรมการ 
๔.  นายเอกชัย  ชาวเกาะ    กรรมการ 

   ๕.  นางสาวพิมพกานต์  แก้วอัมพร   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑. ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ตรงเที่ยง   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวพิชญา  แป้นแก้ว   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวพิณแก้ว  พินทอง   กรรมการ 
๔.  นายปิยะพงษ์  โพธิ์มี    กรรมการ 
๕.  นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง   กรรมการ 

   ๖.  นางสาวกนกพร  คำพวง   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  
     ๑.  ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน และประเด็นการพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

        ของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.  จัดทำเครื่องมือและออกแบบวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง  
        เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการดำเนินงาน 
   ๓.  จัดทำแฟ้มผลงาน รวบรวมหลักฐาน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่  
        รับผิดชอบ และจัดให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
   ๔.  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่ละมาตรฐาน รวบรวมสรุปรายงานการประเมินของ 
        กลุ่มงานต่างๆให้แล้วเสร็จ เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อไป 

 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยให้ยึดถือ
ระเบียบ และแนวปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีและประโยชน์แก่โรงเรียน
โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” และทางราชการ สืบไป 
              

สั่ง ณ วันที่  ๒๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
         
                (นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จึงแต่งตั้งคณะกรรมเพื่อดำเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 

               ๑.  นางสาวจิรภา ศรีนวล    ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

      ๒.   นายคำรณ  แพงไพรี  ข้าราชการบำนาญ    กรรมการ 

      ๓.  ว่าที่ ร.ต.วัฒนา  ตรงเที่ยง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ       เลขานุการ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

    (นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 



 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาสนับสนุนกำกับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จึงกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

    (นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 

 



การให้ความเห็นชอบ 

ประกาศโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

ตามที่ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ได้ดำเนินการกำหนดการใช้ มาตรฐานและค่า

เป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” พิจารณาแล้ว 

เห็นชอบ/อนุมัติให้ใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาตามที่กำหนด เพ่ือใช้

เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

 

 

 

(นายเคารพ  สอนไข่) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภายในของสถานศึกษา 

ของโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโพหัก 
“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

             ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

             ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ   

    คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก  

      กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๒ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๒ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดี 
 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดี 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายคือ ด ี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ด ี



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ด ี
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ  ปีการศึกษา  2562  
ชื่อโรงเรียน โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ชื่อสหวิทยาเขต ราชบุรี  4   ราชบุรี  กาญจนบุรี 

ปีการศึกษา  2562 รวม 32 โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  13  โครงการ 
ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการ

สอนและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 กลุ่มสาระ 

1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

2 โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

3 โครงการพัฒนาหลักสตูรและส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียน 

1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

4 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้

1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 



ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
5 โครงการการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
1. นางสาวพิมพกานต์  แก้วอัมพร  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

6 โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 1. นางสาวปฐมาภรณ์  บุญครอง  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

7 โครงการพัฒนาฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 1. นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

8 โครงการโรงเรยีนวิธีพุทธ 1. นางสาวดนุกานต์  ศรสีุข  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

9 โครงการพฒันาและส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา 

1. นางสาวพิชญา  แป้นแก้ว  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 



ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
10 โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 1. นายธนพันธ ์ ฐิติวรณ์พรรณ  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

11 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. นายปิยะพงษ์  โพธ์ิมี  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1. นายอดิเรก  กวางคีร ี  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

13 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทย 1. นางสาวมาติกา  ถินกระโทก  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

 
 
 
 

 



แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ  ปีการศึกษา  2562  
ชื่อโรงเรียน โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ชื่อสหวิทยาเขต ราชบุรี  4   ราชบุรี  กาญจนบุรี 

ปีการศึกษา  2562 รวม 32 โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  7  โครงการ     
ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
1 โครงการโรงเรยีนสีขาว 1. นางสาววิมล  อินแหยม  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1. นายธนพันธ ์ ฐิติวรณ์พรรณ  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

3 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 1. นางสาวดนุกานต์  ศรสีุข  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 



ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
5 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1. นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี

 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

6 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. นางสาวดนุกานต์  ศรสีุข  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

7 โครงการคนดีศรโีพหัก 1. นายปิยะพงษ์  โพธ์ิมี  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ  ปีการศึกษา  2562  
ชื่อโรงเรียน โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ชื่อสหวิทยาเขต ราชบุรี  4   ราชบุรี  กาญจนบุรี 

ปีการศึกษา  2562 รวม 32 โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  6  โครงการ     
ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
1 โครงการพัฒนาฝ่ายบรหิารงบประมาณ 1. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

2 โครงการควบคมุดูแลการใช้จ่ายคา่
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

1. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

3 โครงการจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว 1. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

4 โครงการจดัซื้อวัสดุส่วนกลาง 1. นางสาวพิชญา  แป้นแก้ว  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 



ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
5 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1. นางสาวพิชญา  แป้นแก้ว  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

6 โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการ 1. นางสาววิมล  อินแหยม  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ  ปีการศึกษา  2562  
ชื่อโรงเรียน โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ชื่อสหวิทยาเขต ราชบุรี  4   ราชบุรี  กาญจนบุรี 

ปีการศึกษา  2562 รวม 32 โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  6  โครงการ     
ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
1 โครงการประชาสมัพันธ์สานฝันชุมชน 1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

2 โครงการวันสำคัญ 1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

3 โครงการพัฒนาและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 

1. นายปิยะพงษ์  โพธ์ิมี  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

4 โครงการซ่อมแซม อาคารสถานท่ี 
และสาธารณูปโภค 

1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 



 

ที่  ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ หมายเหตุ 
5 โครงการพัฒนาระบบยานพาหนะ 1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ  ไม่ได้ดำเนินการ 

(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

6 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 1. นายเอกชัย  ชาวเกาะ  ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุ)...................................................... 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

  ดำเนินการแล้วเสรจ็ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 

 ระดับคุณภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ กำลังพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 
รางวัลความสำเร็จ 

 
๑. ตารางแสดงการได้รับรางวัลของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

เดือน รางวัล ผู้บริหาร/บุคลากร สถานที่ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
การแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙         
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดังตารางที่ ๑.๑  

มกราคม 
๒๕๖๓ 

รางวัลดีเด่นเนื่องในวันครู
แห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๓ 

๑. ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่  
    ๑) นายอดิเรก กวางคีรี 
    ๒) นายเอกชัย ชาวเกาะ 
    ๓) นายปิยะพงษ์ โพธิ์มี 
    ๔) นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณ 
    ๕) นางสาวมาติกา ถินกระโทก 
    ๖) นางสาวดนุกานต์ ศรีสุข 
    ๗) นางสาวปฐมาภรณ์  บญุครอง 
    ๘) นางสาวพิชญา  แป้นแก้ว 
    ๙) นางสาวกันย์ชนก ไชยวงษา 
๒. รางวัล Young Teacher Awards 
    ๑) นางสาวพิณแก้ว พินทอง 
 

โรงเรียนโพธา 
วัฒนาเสนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

ตารางท่ี ๑.๑ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๒ เหรียญทอง  ๑๐ เหรียญเงิน  ๕  เหรียญทองแดง 

ที ่ หมวดหมู ่ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน ครูผู้สอน 

๑ วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (science show) 
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

ด.ช.ธันวา ไทยแปลง 
ด.ช.เดชา  ทรัพย์คง 
ด.ช.กิตติธัช  ชูทอง 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

น.ส.พิมพกานต์  แก้วอัมพร
น.ส.กันย์ชนก  ไชยวงษา 
 

๒ สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๔–ม.๖ 

น.ส.ศิรินภา สมบูรณ ์
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

น.ส.ดนุกานต์  ศรีสุข 

๓ คณิตศาสตร ์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน  
ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.อติกานต์  
      แจ่มนารี 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

น.ส.มาติกา  ถินกระโทก 

๔ คณิตศาสตร ์
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ช.วัฒนา  ไกรเพชร 
ด.ญ.วาสนา   
      แป้นแหลม 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

น.ส.มาติกา  ถินกระโทก 
น.ส.พิณแก้ว  พิณทอง 

๕ วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

ด.ช.ชัชพงศ์ นักคุ่ย 
ด.ช.ณัฐชนนทน์   
     จอกสมุทร 
 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

น.ส.พิมพกานต์  แก้วอัมพร
น.ส.ภัชราพร  อินทร์เกิด 
 

๖ การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน 
ม.๑ - ม.๓ 

ด.ญ.นิจจารีย์ สอนไข ่
ด.ญ.อัญมณี   
     ดิษฐป้าน 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

น.ส.พิชญา  แป้นแก้ว 
น.ส.พิณแก้ว  พิณทอง 

๗ ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

นายวีรพล  ศรสีุข เหรียญเงิน 
นายปิยะพงษ์  โพธ์ิม ี
 

๘ สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑–ม.๓ 

ด.ญ.วรรณวภิา  
      แช่มเฉื่อย 

เหรียญเงิน น.ส.ดนุกานต์  ศรีสุข 

๙ ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดมิ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

น.ส.เมทินี  สังข์เขียว เหรียญเงิน 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๑๐ กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

น.ส.มนฤดี เจรญิผล 
น.ส.อุษณีย์ จุย้ม่วง 

เหรียญเงิน 
นายเอกชัย  ชาวเกาะ 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๑๑ คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันสร้างการต์ูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ระดับช้ัน ม.๑ – 
ม.๓ 

ด.ญ.ยุพา  ช่ังทอง 
ด.ญ.ปัทมวรรณ  
     แจ่มด้วง 

เหรียญเงิน 
น.ส.ปฐมาภรณ์  บุญครอง 
น.ส.วิมล  อินแหยม 

 



๓ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

ที ่ หมวดหมู่ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ผลการ
แข่งขัน 

ครูผู้สอน 

๑๒ คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน 
 ม.๑ – ม.๓ 

ด.ช.อภิรัตน์  เทือง
น้อย 
ด.ช.กฤษฎา  กลัด
กลีบ 

เหรียญเงิน 
น.ส.ปฐมาภรณ์  บุญครอง 
น.ส.วิมล  อินแหยม 

๑๓ ภาษาไทย 
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดมิ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.กิตติญา บางใหญ ่
ด.ญ.ปญัญาพร ตั้ง
เซียน 

เหรียญ
ทองแดง 

นายเอกชัย  ชาวเกาะ 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๑๔ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

น.ส.สุพติตา อุ่มอาษา 
เหรียญ
ทองแดง 

น.ส.มาติกา  ถินกระโทก 
 

๑๕ วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

น.ส.วรรณวิมล  
     กลับมา 
น.ส.พีรยา  ทับทิม 
น.ส.สดุาทิพย์  
     ชาวเกาะ 

เหรียญ
ทองแดง 

น.ส.พิมพกานต์ แก้วอัมพร 
น.ส.ภัชราพร  อินทร์เกิด 
 

๑๖ สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

ด.ช.กิตติพงษ์ นักคุ่ย 
ด.ญ.อริศรา ปลืม้ใจ 

เหรียญ
ทองแดง 

นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณ 
น.ส.ดนุกานต์ ศรสีุข 

๑๗ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 

ด.ญ.ชลนุช  
      คล้ายเปรม 
ด.ญ.มาริสา ช้างหน่าย 

เหรียญ
ทองแดง 

นายเอกชัย  ชาวเกาะ 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๑๘ ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.กมลวรรณ  
      สร้อยทอง  

เข้าร่วม 
นายเอกชัย  ชาวเกาะ 
 

๑๙ ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

นายพีระพัฒน์  
     ช้างหน่าย  

เข้าร่วม 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๒๐ ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.ธารวิมล สอนหุ่น เข้าร่วม 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๒๑ ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.ธัญณัฐรตัน์  
      สอนไข่ 

เข้าร่วม 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๒๒ ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ)  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.อรอนงค์  
      คำจัตุรัส 

เข้าร่วม 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๒๓ ภาษาไทย 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี๑๑ (๖ บท) 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ช.วิวัฒน์ชัย  
     อุ่มอาษา 
ด.ช.ศรศักดิ์  
     บุญศรีสอาด 

เข้าร่วม 
นายเอกชัย  ชาวเกาะ 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์

๒๔ ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสีสุ่ภาพ (๔ บท) 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

นายศรณัย์ อาจจินดา เข้าร่วม 
นายเอกชัย  ชาวเกาะ 
น.ส.อภสันันท์   
     นันทเจริญโรจน ์



๔ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” 

 
 สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

ที ่ หมวดหมู ่ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ผลการแข่งขัน ครูผู้สอน 

๒๕ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.อารยา เกิด
เรียน 

ได้เข้าร่วม น.ส.พิณแก้ว  พิณทอง 

๒๖ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันเวทคณิต 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ช.มนูญศักดิ์ มีทอง ได้เข้าร่วม น.ส.พิณแก้ว  พิณทอง 

๒๗ คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.
๔-ม.๖ 

นายมงคลชัย   
     แช่มเฉื่อย 

ได้เข้าร่วม 
น.ส.มาติกา  ถินกระโทก 
 

๒๘ วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.๔ - ม.๖ 

ด.ช.ชลธาร สอนหุ่น 
ด.ช.นราวิชญ์  
     มุ่งมงคล 
ด.ญ.นันทิตา แซเ่ต๋ง 

ได้เข้าร่วม 
น.ส.กันย์ชนก ไชยวงษา 
น.ส.ภัชราพร  อินทร์เกิด 
 

๒๙ สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ญ.นาขวัญ 
แสงดิษฐ 
ด.ญ.ปภาดา ศรีอ่วม 

ได้เข้าร่วม 
น.ส.พิชญา  แป้นแก้ว 
น.ส.พิณแก้ว  พิณทอง 

๓๐ สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

นายธนกฤต ฉ่ิงทอง 
น.ส.อนงค์คราญ  
     คำจัตุรัส  

ได้เข้าร่วม 
น.ส.พิชญา  แป้นแก้ว 
น.ส.พิณแก้ว  พิณทอง 

๓๑ ภาษาต่าง 

ประเทศ 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ด.ช.ธัชธรรม  
     ขำเอี่ยม 

ได้เข้าร่วม น.ส.วิมล  อินแหยม 

 



รูปภาพประกอบ

การจัดกิจกรรม



มาตรฐานที่ ด้านคุณภาพผู้เรียน



มาตรฐานที่ ด้านคุณภาพผู้เรียน





มาตรฐานที่ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ



มาตรฐานที่ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ



มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ



มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ
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