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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะทอน 
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพของ
ผูเรียน ซึ่งเก่ียวกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน , มาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ , มาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนว
ทางการ พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่
ผานมาให ตนสังกัดและสาธารณชนไดรับทราบ  
 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเก่ียวของทุกปการศึกษา
และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู ท่ี
เก่ียวของเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับสถานศึกษาไดนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในปการศึกษาตอไป และเพ่ือเปน
ฐานขอมูลสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานําไปใชประโยชน  รายงานหนวยงานตนสังกัดและติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเปนฐานขอมูลสําหรับใชรับรองการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
ตามลําดับตอไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว  ณ   โอกาสนี้ที่ใหความรวมมือในการ
จัดทํารายงานครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย 

  

  

 
         (นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖2 สถานศึกษาไดมี
ภาระหนาที่จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไดกําหนดไวชัดเจนใน
มาตราที่  ๔๘ ใหสถานศึกษานั้นมีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป   
 ดังนั้นโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู ตลอดไดแนวปฏิบัติพรอมท้ังไดดําเนินการรวบรวมขอมูลผลงานซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมตาม
สาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษาการจัดทํารายงาน
ประจําปของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖2  คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบและผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว 

 

 

                 (นายสมชาย  ทรัพยเย็น) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
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สารบัญ 
 

สวนที ่                   หนา 

  คํานํา              ก 

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา          ข  

  สารบัญ             ค  

 1  ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา         1 

   ขอมูลทั่วไป         1 - 5 

   ขอมูลครูและบุคลากร        6 - 7 

 ขอมูลนักเรียน         7 - 8 

 สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                       8 - 10  

 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน                        11 - 12 

 สรุปการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา           13 - 14  

 สภาพชุมชนโดยรวม                                                         14  

 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        15 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน                                  15 - 21                              

   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา    22 - 23 

   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ        24 - 25 

   ผลการประเมินภาพรวม         26  

   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน     27  
  ปการศึกษา  ๒๕๖2 

 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความตองการการชวยเหลือ         28 - 30 
   จุดเดน          

   จุดที่ควรพัฒนา         

   แนวทางการพัฒนาในอนาคต       

   ความตองการการชวยเหลือ        

 4  บทสรุปของผูบริหารสถานศึกษา                                                         31 - 38                                

 4  ภาคผนวก                                                                                           ง 
  ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/ 

อัตลักษณ/เอกลักษณ        

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา 

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒ ิ
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สวนที่  ๑  ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 
 ๑) โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๐๐ หมู ๘ ตําบล หนองปลาหมอ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุร ีรหัสไปรษณีย ๗๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๓๒๗๔-๒๘๖๘ โทรสาร ๐-๓๒๓๗-๒๖๓๐ Website :  - 
Email : mec.rbh911@gmail.com สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒) เปดสอนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๖ มีเนื้อที่ ๒๖ ไร ๖๐ ตารางวา 
 ๓) เขตพ้ืนที่บริการ ตําบลหนองปลาหมอ ๑๖ หมูบาน ไดแก หมู ๑ ถึงหมู ๑๖ และ ตําบล เขาขลุง
ไดแก หมู ๑ ถึง หมู ๑๘ 

       1.1.1 ประวัติโรงเรียน 
 นายลอย ไชยา  ผูใหญบานหมู 8 (ในสมัยนั้น)  เกิดแนวคิดตองการใหมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประจําตําบลหนองปลาหมอ  เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวกในการเดินทางไปเรียนในอําเภอของนักเรียน     
จึงเชิญผูใหญบาน  หมูที่ 1 - 7  เขาปรึกษาหลวงพอทอง  เจาอาวาสวัดหนองปลาหมอ  เมื่อมีแนวความคิด
ตรงกัน   จึงชวยกันระดมหาทุนเพ่ือกอสรางอาคารเรียนและไดรับบริจาคจาก  คุณบุญเลี้ยง  ไชยสุวรรณ     
เปนจํานวนเงิน  200,000  บาท  สรางเปนอาคารไมสองหลัง  หลังละ  3  หองเรียน  ซึ่งสรางในที่ดินวัด
หนองปลาหมอ  จํานวน  21  ไร  60  ตารางวา  ซึ่งเปนท่ีธรณีสงฆ   ตอมาซื้อเพ่ิมอีก  3 ไร  และในป พ.ศ.2536  
ซื้อเพ่ิมอีก  1  ไร  รวมที่ดินในปจจุบัน  25  ไร  60  ตารางวา 
 โรงเรียนไดรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา โดยใชชื่อวา “โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม”  ในป พ.ศ. 2518  
มีจํานวน  2  หองเรียน  และครู  1  คน  
 พ.ศ. 2519   โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง  4  หองเรียน  และไดรับ

งบประมาณสรางบานพักครู  2  หลัง  บานพักภารโรง  1  หลัง   และสวมนักเรียน  1 หลงั    
 พ.ศ. 2520  โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนถาวรแบบ  216 ก  ครึ่งหลัง  8  

หองเรียน 
 พ.ศ. 2521   โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  4  หองเรียน 
 พ.ศ. 2523   โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนโรงเรียนดีเดนประจําป  

ไดรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 พ.ศ. 2529   โรงเรียนเขาโครงการ มพช. (มัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท) 2  รุนที่ 4 
 พ.ศ. 2534   โรงเรียนเขาโครงการ  มพช.ส. (มัธยมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม) 
 พ.ศ. 2539    โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนขยายโอกาสดีเดนจังหวัดราชบุร ี
 พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดรับการประเมินจาก สมศ. รอบสอง 
 พ.ศ. 2552 โรงเรียนเขาโครงการโรงเรียนดีประจําอําเภอ โรงเรียนในฝนรุนที่ 3 
 พ.ศ. 2555 โรงเรียนไดรับการประเมินจาก สมศ. รอบสาม 
 พ.ศ. 2556 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนเปน “ตนแบบโรงเรียนในฝน”  รุนที่ 3 
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ผูบริหารสถานศึกษา   
 

   

 

 

   พ.ศ.2562 – ปจจุบัน 
 นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค        
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
 
ตราประจําโรงเรียน  

 

   

 

คติพจนโรงเรียน 

 มีคุณธรรม  เรียนดี  มีวินัย 

ปรัชญาโรงเรียน 

 “ ปญญา  โลกัสมิ  ปชโชโต ”    ปญญาเปนแสงสวางในโลก  

สีประจําโรงเรียน 

 ชมพู - เขียว 
 สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความอบอุน 
 สีเขียว  หมายถึง  ความสดชื่น  ความอุดมสมบูรณ 

ตนไมประจําโรงเรียน 

 “ ตนเฟองฟา ” 
 ตนเฟองฟา  เปนไมที่มีความทนทานตอสภาพความแหงแลงไดดี ดอกมีสีสันสวยงาม  และสีของ
ดอกไมยงัสอดคลองกับสีประจําโรงเรียน 

อักษรยอ 

 น.พ.   ยอมาจาก   หนองปลาหมอพิทยาคม 

 

 

 



 
 

 
 

3 

เพลงประจําโรงเรียน 

 “ มารชหนองปลาหมอ ” 

มารชหนองปลาหมอพิทยาคม 

               หนองปลาหมอพิทยาคม  มัธยมสรางสรรคการศึกษา 
  มาเถิดพวกเราเลาเรียนวิชา  เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
  ถึงยามเรียนเราพากเพียรอดทน  เราทุกคนหม่ันเพียรเรียนศึกษา 
   ยึดมั่นศลีธรรมกตัญุตา    เทิดทูนบูชาคุณครูบาอาจารย 
   มีคุณธรรมเรียนดีมีวินัย   มีน้ําใจนักกีฬาที่กลาหาญ 
   รักชาติศาสนกษัตริยปฏิญาณ  เชิดชูสถาบันหนองปลาหมอใหเกริกไกล 
   ชมพู – เขียวเกลียวสัมพันธมั่นหทัย เรารวมใจรวมแรงเรงศึกษา 
   งานอาชีพพวกเราก็พัฒนา   ใหสมคําวา “น.พ.” ราชบุร ี
นโยบายโรงเรียน 
 1.  มุงอบรมสั่งสอนใหนักเรียน  เปนคนดี  มีจริยธรรม  ยึดมั่นคุณธรรม  เรียนดี  มีวินัย 

2.  ปลูกฝงสงเสริมใหนักเรียน  เคารพยึดมั่นตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครอง   
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

วิสัยทัศน 
 มีมาตรฐานการศึกษา  รู รักษสิ ่งแวดลอม  พรอมจิตสาธารณะ  มีทักษะชีวิต  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1.  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
2.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต  และมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  คานิยม

ความเปนไทย  เปนผูมีจิตสาธารณะและมีจิตอาสา 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 4.  พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

5.  สงเสริมใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและเห็นคุณคาของ          
ภูมิปญญาไทย 

6.  สนับสนุน  สงเสริม  ใหผู เร ียนไดตระหนักและเห็นคุณคาในการอนุรักษสิ ่งแวดลอมและ               
รักสิ่งแวดลอมเปนกิจนิสัย 

7.  สงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมและสรางเครือขายในการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมสูสังคมโลก 

เปาประสงคของโรงเรียน 
1.  ผูเรียนมีศักยภาพและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงคคานิยมของคนไทย  เปนผูมี    

จิตสาธารณะและมีจิตอาสา 
 3.  สถานศกึษามีเทคโนโลยีเพียงพอในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

4.  ผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
5.  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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6.  ผูเรียนมสีุขนิสัย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
7.  ผูเรียนเห็นคุณคาในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรักษสิ่งแวดลอม 
8.  ผูเรียนนําหลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตและเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย 
9.  ชุมชนมีสวนรวมและสรางเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
อัตลักษณของสถานศึกษา 
 “ จิตสาธารณะ ” 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 “ รักษสิ่งแวดลอม ” 

   

แผนผังโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
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อาคารเรียนอาคารประกอบ 

 

 1.  อาคารเรียนแบบ  216 ก  ครึ่งหลังแรก สรางป พ.ศ. 2520  เงินงบประมาณ  1,250,000 บาท  
และตอเติมอีกครึ่งหลังในป พ.ศ. 2522  เงินงบประมาณ 1,250,000 บาท  รวมเปนจํานวน  16 หองเรียน  
โดยใชประโยชนดังนี ้
  - หองเรียน       7   หอง  
  - หองผูอํานวยการ       1   หอง  
  - หองดนตรี        1   หอง   
  - หองโสตทัศนศึกษา     1   หอง  
  - หองซาวดแลป      1   หอง 
  - หองวิชาการ        1   หอง 
  - หองคอมพิวเตอร    1   หอง 
  - หองพิมพดีด     1   หอง 
  - หองธุรการ      1   หอง 
 และทําการตอเติมใตถุนอาคาร  เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และกั้นเปนหอง  7  หอง  คือ 
  - หองแนะแนว      1   หอง 
  - หองเก็บพัสดุ      4   หอง 
  - หองกิจการนักเรียน     1   หอง 
  - หองสหกรณและสวัสดิการ     1   หอง 

 2.  อาคารเรียนแบบ CS 213 B 2 ชั้น  สราง พ.ศ. 2530  เงินงบประมาณ 2,676,000 บาท  
จํานวน  11 หอง  โดยใชประโยชน  ดังนี ้
  - หองเรียน      5   หอง 
  - หองศิลปศึกษา      1   หอง 
  - หองพักครู      1   หอง 
  - หองสมุด      1   หอง 
  - หองเรียนวิทยาศาสตร     2   หอง 
  - หองเก็บอุปกรณวิทยาศาสตร    1   หอง 

 3.  อาคารคหกรรม - เกษตร GEN H - A  1 ชั้น   สรางป พ.ศ. 2530  จํานวน 2 หนวย ใชเปน
หองเรียนคหกรรม 1 หนวย หองเรียนเกษตรกรรม  1 หนวย 

4.  อาคารอุตสาหกรรมทั่วไป GEN - 1  สรางป พ.ศ. 2530  จํานวน  1 หนวย  ใชเปนหองเรียน
อุตสาหกรรมทั่วไป 
 5.  หอประชุม  แบบ 100/27  ปงบประมาณ  2537   
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๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอตัราจาง เจาหนาที่
อื่นๆ 

ปการศึกษา ๒๕๖2 ๑ ๑9 - 4 2 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 26 คน 
 

 
 
๓) วิทยฐานะของขาราชการครูและผูอํานวยการ 
 

 

4%
7%

81%

8%

ระดับวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อ่ืนๆ

42%

16%

21%

21%

ครูผูชวย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓
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๔) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จํานวน(คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

ในแตละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห) 
๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร 3 18 

๓. วิทยาศาสตร ๓ 20 

๔. ภาษาไทย ๓ 18 

๕. ภาษาอังกฤษ ๓ 18 
๖. สังคมศึกษา ๓ 18 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 18 

๘. ศิลปะ 1 21 
๙. แนะแนว ๑ 20 
๑๐. พลศึกษา ๑ 20 
๑๑. ภูมิสารสนเทศศาสตร ๑ 17 
12. คอมพิวเตอร 2 19 

รวม ๒3 คน 17 
 
๑.๓  ขอมูลนักเรียน 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา  ๒๕๖2  รวม ๒40 คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จํานวนหอง  2 3 2 ๒ ๒ ๒ ๑๓ หอง 
เพศ ชาย 34 49 29 5 3 1 121 คน 

หญิง 35 38 24 11 5 6 119 คน 
รวม  69 87 53 16 8 7 240 คน 

เฉลี่ยตอหอง  34 30 26 5-6 2-4 1-6 240 คน 
 
 
 



 
 

 
 

  
 
 
๑.๔  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
       รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่  
๑ – ๖  ปการศึกษา  ๒๕๖2 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดปการศึกษา 2562 แยกตามกลุมสาระรายวิชา 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนนักเรียนที่ไดระดับ ๓ ขึ้นไป  

รอยละ ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี รวม 

รายวิชา จํานวน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
คณิตศาสตร 668 คน 54 42 178 13 14 11 325 48.65 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

1219 คน  227 285 17 44 27 17 617 50.61 

ภาษาไทย 981 คน 213 128 143 37 17 12 550 56.06 

สังคมศึกษาฯ 2157 คน 345 275 237 64 42 22 985 45.66 
ภาษาตางประเทศ 551 คน 60 70 25 9 18 20 224 40.65 
ศิลปะ/ดนตรี 600 คน 108 189 78 49 40 13 477 79.50 
การงานอาชีพ 746 คน 133 47 116 79 16 25 416 55.76 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

970 คน 197 255 168 49 22 29 720 74.22 

รอยละเฉลี่ยทุกกลุมสาระรายวิชา  56.35 

62

67

62

7

14

98

64

62

10

7

14

69

87

53

16

8

7

0 20 40 60 80 100 120

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม. ๑ - ม.๖
ปการศึกษา ๒๕60 - ๒๕๖2

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2560
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กราฟแสดงรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละระดับชั้น ของผูเรียนชั้น ม.1 – ม.6 

 ที่มีผลการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ปการศึกษา 2562    
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ผลการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป

48.65

50.61

56.06

45.66
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74.22
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คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาตางประเทศ

ศิลปะ ดนตรี

การงานอาชีพ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กราฟแสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
รายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ปการศึกษา  2562
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กราฟแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของความสามารถ การอาน  การคิดวิเคราะห และเขียน ของผูเรียน
ชั้น ม.1 – ม.6   ปการศึกษา 2562 

 

 
 
 

กราฟแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6   ปการศึกษา 2562 
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๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

      ๑.) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562  
  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 
 
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ๒.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
      ปการศกึษา ๒๕61- ๒๕๖2 ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๖ 
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๑.) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ๒.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
      ปการศกึษา ๒๕61- ๒๕๖2 ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 
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๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา  ๒๕๖2 
 

 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ 71 ๑๐๐ - - 69 ๑๐๐ - - 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ 86 ๑๐๐ - - 87 ๑๐๐ - - 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ 56 ๑๐๐ - - 53 ๑๐๐ - - 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ 18 ๑๐๐ - - 16 ๑๐๐ - - 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ 8 ๑๐๐ - - 8 ๑๐๐ - - 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ 7 ๑๐๐ - - 7 ๑๐๐ - - 

รวม 246 ๑๐๐ - - 240 ๑๐๐ - - 

*หมายเหตุ :จํานวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยายออกกลางคนั หรือยายไปศึกษาตอที่อ่ืน 
 
๑.๗  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ปการศกึษา ๒๕๖2 
 ๑) ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

แหลงเรียนรูภายใน จํานวนนักเรียน รอยละ แหลงเรียนรูภายใน จํานวนนักเรียน รอยละ 

หองสมุดโรงเรียน 240 คน 100 หองดนตร ี 240 คน 100 
หองวทิยาศาสตร 240 คน 100 หองสหกรณ 240 คน 100 
หองคอมพิวเตอร 240 คน 100 หองคหกรรม 240 คน 100 
หองภูมิปญญา 94 คน 39.16 หองแนะแนว 240 คน 100 
หองภาษา 84 คน 35.00 หอประชุมโรงยิม 240 คน 100 
หองอาเซียน 94 คน 39.16 แปลงเกษตร 41 คน 17.08 
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ชั้น ม.1  69 คน ชั้น ม.2  87 คน ชั้น ม.3  53 คน ชั้น ม.4  16 คน ชั้น ม.5  8  คน ชั้น ม.6  7 คน
หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร หองภูมิปญญา
หองภาษา หองอาเซียน หองดนตรี หองสหกรณ
หองคหกรรม หองแนะแนว หอประชุมโรงยิม แปลงเกษตร
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 2) ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

แหลงเรียนรูภายนอก จํานวนนักเรียน รอยละ แหลงเรียนรูภายนอก จํานวนนักเรียน รอยละ 

วัดหนองปลาหมอ 240 คน 100 วัดชมพูพล 240 คน 100 
รร.ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 13 100 รร.ชองพรานวิทยา 13 100 

 

 
 
๑.๘) ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 ๑) สภาพชุมชนโดยรวม ประชากรสวนใหญอยูในเขตนอกเมือง เชื้อสายมอญ ยวน และลาว ประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไรนา ทําสวน ๕๐ % รองลงมาคือ รับจางทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล โรงงานเซรามิก โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารสัตว ๓๐ % 
รองลงมาคือ อาชีพคาขาย ประมาณ ๑๐ % และอื่น ๆ ๑๐ % สภาพนักเรียนยากจนประมาณ ๑๐ % ของ
จํานวนประชากรนักเรียน ประชากรในบริเวณใกลเคียงโรงเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญทางการศึกษาพรอม
ที่จะใหความรวมมือกับสถานศกึษาเปนอยางด ี
 ๒) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา คิดเปนรอยละ ๒๒.๓๖ 
อาชีพสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาคือ
อาชีพคาขาย และประกอบอาชีพอื่น ๆ ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวตอป ๒๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท 
ความสัมพันธในครอบครัวโดยภาพรวมคอนขางอบอุน ดูแล เอาใจใสบุตรหลานของตนเองเปนอยางด ี
 ๓) โอกาสของโรงเรียน คอื โรงเรียนอยูใกลวัดและโรงงานอุตสาหกรรม ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานแหลงเรียนรูและปจจัยพ้ืนฐานทุนการศึกษา 
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ชั้น ม.1 69 คน ชั้น ม.2 87 คน ชั้น ม.3 53 คน ชั้น ม.4 16 คน ชั้น ม.5  8 คน ชั้น ม.6  7 คน

วัดหนองปลาหมอ วัดชมพูพล รร.ชุมขนหนองปลาหมอ รร.ชองพรานวิทยา
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ด ี

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ด ี

 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
ประเดน็ท่ี    1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ด ี
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสงเสริมใหมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และตาม
บริบทของทองถ่ิน โดยยึดหลักตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมอง ลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือ
กันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิดและกระบวนการใชปญหา จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 
โดยใหความสําคัญและมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนไดมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคาํนวณ ตามเกณฑของในแตละระดับชั้น โดยกลุมบริหารงานวิชาการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยา
คม ไดกําหนดใหครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคาํนวณ รูจักการคิดวิเคราะห
และคิดอยางมีวิจารณญาณได จัดกิจกรรมการเรียนรูที ่สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการกลุม เพื่อให
สมาชิกภายในกลุมไดแลกเปลี่ยนอภิปรายความคิดเห็น และแกปญหารวมกัน สรางจิตสาธารณะและ
อนุรักษทองถิ่น มีการจัดและประเมินผลแบบบูรณาการ เนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน
เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรูตอผูเรียนใหมากที่สุด โดยกระบวนการดังกลาวครูผูสอนจะจัดทําแผนการสอนสง
ฝายบริหารงานวิชาการกอนนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบวาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูได
ปฏิบัติไดดําเนินการตามแผนที่ไดปฏิบัติการไวโดยใชกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนในการตรวจสอบติดตามเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการ
นําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมี
แหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ที่พัฒนาคุณครูทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีความสามารถนําเทคนิคและวิธีการสอนตางๆมาใชในการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน มีการใชพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู มีโครงการ



 
 

 
 

สงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการ กีฬา ดนตรีและศิลปะ ซึ่งไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจของ
ผูเรียน นอกจากนี้ยังมีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูลอันไดแก หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร แปลง
เกษตร ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองได มีการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูความเปนไทยและภูมิใจในทองถ่ินของ
ตนเอง โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม อาทิ กิจกรรมวันสําคัญทางชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย กิจกรรมจิต
อาสา สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อการเรียนรู การรักษาอารมณ สุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคม โดยจัดโครงการจิตสาธารณะ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมชุมนุมดนตรี  กิจกรรมกีฬาภายใน 
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมอบรมการปองกันยาเสพติดและโรคเอดส กิจกรรมปองกันการตั้ง
ครรภในวัยเรียน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูที่เปลี่ยนแปลงตามสังคมโลก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
สมเหตุสมผล มีการคิดแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม อนุรักษและไมหลงลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
2. ผลการดําเนินงาน 

ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู เรียนสามารถในการอานออกและอานคลองตาม
มาตรฐานการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยาง       
มีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสาร มีความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑ
ของแตละระดับชั้นโดยพัฒนาการจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติซึ่งในปการศึกษา 2562           
มีคะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวา
ระดับประเทศ 2 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา อีกทั้งผูเรียนยังรูจักการวางแผนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก แสดงความคิดเห็นและวิพากษไดอยางสราง
สรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรู จากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะหจําแนก
แยกแยะไดวาสิ่งไหนดีและเหมาะสม รวมท้ังรูเทาทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูเรียนรูและ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง เสพติดประเภทตาง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน   
รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาได ยอมรับในกฎกติกาของกลุม สถานศกึษาและสังคม มี
ทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและความแตกตางระหวางวัย 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ คานิยมที่พึงประสงคตามหลักสูตร มีความภูมิใจในความเปนไทยและทองถิ่น 
สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรใหกับคนที่สนใจไดรับทราบได นอกจากนี้ยังทําใหผู
เรียนยอมรับและปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมบนความแตกตางที่หลากหลายอยางมีความสุขและทํา
ใหผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตทางสังคม รู จักวางตนใหอยูในสังคมได ปองกันตนเองจาก       
ปญหาตาง ๆ รอบตัวไดเปนอยางดี มีจิตใจที่ออนโยน มีความสุข และพรอมที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีใหสังคมได
ทั้งนี้มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมิณในดานตางๆดังนี ้

2.1 การดําเนินการจัดกาเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตางๆสงผลใหผูเรียนรอยละ 75 มี
ความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ
เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด ดังเห็นไดจากผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดาน
ตางๆดังนี ้ 
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กราฟแสดงผลดานการคิดคํานวณของผูเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมปการศึกษา 2562 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จากกราฟพบวา ผูเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ปการศกึษา 2562 มีผลดานการคิดคํานวณ
ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป ในสาระคณิตศาสตร 48.65 และสาระวิชาวิทยาศาสตร 50.61 เฉลี่ย 49.63 
 สรุปไดวา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นหลักที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 มีความสามาถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ผูเรียนบรรลุเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนดไว รอยละ 44 ขึ้นไป อยูในระดับคุณภาพ “ด”ี  

 
กราฟแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของความสามารถ การอาน  การคิดวิเคราะห และเขียน ของผูเรียน

ชั้น ม.1 – ม.6   ปการศึกษา 2562 
 

 
 

 จากกราฟพบวา  ผูเรียนของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2562           
มคีวามสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ 3  = ดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 71.04  
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มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ปการศึกษา  2562
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 สรุปไดวา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นหลักที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนตัว
บงชี้ที่ 1.1.2 มีความสามาถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหาของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 คิดเปนรอยละ 71.04 บรรลุเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนดไว รอยละ 44 ขึ้นไป อยูในระดับคุณภาพ “ดี”  

 2.2 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม นักเรียนไดฝกกระบวนการคิด การแกปญหา การ
สืบคน ขอมูล การปฏิบัติจริง การทํางานเปนทีม และการนําเสนออยางสรางสรรค ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการ สื่อสาร โดยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอน
รายวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมุงเนนใหนักเรียนบรรลุเปาหมายคุณภาพในการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ไดแก รูจักตั้งประเด็นคําถาม ตั้งสมมุติฐาน , สืบคนความรูจากแหลงเรียนรูและสารสนเทศหรือจากการ
ปฏิบัติ ทดลอง, สรุปองคความรู, สื่อสารและการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ และนําความรูไปใชบริการสังคม 
นอกจากรายวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง แตละกลุมสาระการเรียนรูยังไดจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
สรางนวัตกรรม จัดให มีการนําเสนอผลงานนักเรียน ในงานวิชาการของโรงเรียน ปละ 1 ครั้ง โดยนักเรียนที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคนจะตองมีความสามารถนสรางวัตกรรม 1 ชิ้น         
รอยละ 44 ขึ้นไป อยูในระดับคุณภาพ ดี บรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน 

 3.4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางโรงเรียนไดสงเสริมและ
สนับสนุนให ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนและการสื่อสาร มีสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทาง การศึกษาและแหลงเรียนรู ที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน โดยมี 
มีหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เพียงพอกับผูเรียน  มีแหลงศึกษา คนควา    
ขอมูลเพิ่มเติม ในหองสมุดโรงเรียน ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ สงผลใหผูเรียนมีความสามารถทาง   
ดานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนดังกลาว ทําให ในปการศึกษา 2562  มีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผูเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป       
คิดเปนรอยละ 56.35 อยูในระดับ คุณภาพ “ดี” บรรลุเปาหมายท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไวคือ รอยละ 44 
ขึ้นไปอยูในระดับ คุณภาพ “ดี” 
3. จุดเดน  

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคาะหคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักการใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสาร ไดเปนอยางดีทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสถานศึกษาของนักเรียนอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พัฒนาขึ้นจากปการศึกษา 2561 นอกจากนี้ผูเรียน
สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง มีความออนนอมถอมตน  มีความ
สามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม รักการออก
กําลังกาย มีสมรรถนะทางกายและน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ  มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักหลีกเลี่ยงปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดผูเรียนมีความรูตามหลักสูตรและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีความสามารถในการอาน 
เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น จากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและนอมนําหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
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4. จุดควรพัฒนา 
ผูเรียนในทุกระดับชั้นตองเรงพัฒนาดานการนําเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง

สมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม พัฒนาผูเรียนดานการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือกาวสูความเปนเลิศในสากล 

 

5. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

1) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคาํนวณเปนไปตามเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดในแตละระดับชั้น 

2) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจอยางมีเหตุผล   

3) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  

4) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน มเีจตคติท่ีดี
พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกาและระเบียบวินัย  
 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นที่    2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ด ี
1.กระบวนการพฒันา 

มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค         
ของผูเรียน ใหนักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค ซึ่งดวยเหตุผลดังกลาวทางโรงเรียน            
หนองปลาหมอพิทยาคมจึงไดมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหเปนไปตามเกณฑที่ 
สถานศึกษากําหนด ซึ่งผลจากการประเมินมีนักเรียนที่ผานและไมผานเกณฑคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย 
นักเรียนทมีการประเมินไมเปนไปตามเกณฑ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางวินัย 
แกไขคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดย
ไมขัด กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม หลักฐานและรองรอยมีดังนี้ การจัดการเรียนการสอน
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา, 
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน, จัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม, จัดโครงการสงเสริมกิจกรรม
กิจการนักเรียน, จัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตย, จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการโรงเรียนคุณธรรม,แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8  ประการ และโครงการ      
วิถีพุทธสงเสริมจิตอาสาและสรางสรรครักการอาน เปนตน ในการดําเนินงานมีการแตงตั้ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและจิตสาธารณะผูเรียน      
เพ่ือใหนักเรียนไดมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด ในดานงานอนามัย โรงเรียนไดดูแลสุข
ภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมดังนี้  มีการปฐม
พยาบาลเบื้องตนสําหรับนักเรียนที่เจ็บปวย มีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ครู บุคลากร นักเรียน ดําเนินการ      
ชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง ของนักเรียน จัดอบรมใหความรูนักเรียนในเรื่องของการดูแลสุขภาพ (เรื่องเพศศึกษา)     
การดําเนินการคัดกรองนักเรียนที่เขาสูภาวะอวนและมีอาการเสี่ยงตอโรคเบาหวาน จัดกิจกรรมการสอนท่ี
สงเสริมสุขภาพ ประสานงานกับหนวยงานเพ่ือเขามาดูแล กําจัดลูกน้ํา-ยุงลาย ในโรงเรียน โรงเรียนไดประชุม

19 



 
 

 
 

วางแผนการดําเนินงานรวมกันในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับชั้น ครูที่ปรึกษา และ กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหาร
งานวิชาการ รวมท้ังคณะผูบริหารทุกฝาย เพื่อการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและมีขอมูลชัดเจน ถูกตอง        
มีการจัดกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหนักเรียนสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลัก 
2. ผลการดําเนินงาน  
 โรงเรียนไดประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกันในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษา ท้ังในระดับชั้น ครูที่ปรึกษา กลุมบริหารกิจการ
นักเรียน กลุมบริหารวิชาการ รวมทั้งคณะผูบริหารทุกฝาย เพ่ือการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและมีขอมูล
ชัดเจน ถูกตอง  มีการจัดกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี
ตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค รวมทั้งสามารถ  
วิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สิ่งไหนสําคัญ สิ่งไหนจําเปน รวมทั้งรู เทาทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ว ผูเรียนมีความรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตางๆ  ชอบการออก
กําลังกาย มีสุขภาพ แข็งแรง ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของ สถานศึกษา และของสังคม มีทัศนคติที่ดีตอ  
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและ ความแตกตางระหวางวัยมีจิตสังคมที่ดี
และมีจิตสาธารณะ ซึ่งมผีลคณุลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ดังนี ้
 

กราฟแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6   ปการศึกษา 2562 
 

 
 

 จากกราฟพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จังหวัด
ราชบุรี ปการศกึษา 2562 อยูในระดับ 3  = ดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 84.79 อยูในระดับ = 2 ด ี คิดเปนรอย
ละ 14.14 บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว รอยละ 44 ขึ้นไป อยูในระดับคุณภาพ “ดี”  
 สรุปไดวามาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนโรงเรียนหนองปลาหมอ
พิทยาคม มีคุณลักษณะและคานิยมตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในทองถิ่นและความปนไทย ยอมรับ
ที่จะอยูบนความแตกตางที่หลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมที่ดี โดยผูเรียนสวยมากมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมตามที่สถานศึกษากําหนดอยูที่ รอยละ 84.79 ระดับดีเยี่ยม และ รอย
ละ 14.19 ระดับดี บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไวรอยละ 44 ขึ้นไป อยูในระดับคุณภาพ “ดี” 
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3. จุดเดน          
 ผูเรียนในโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมทุกระดับชั้น มีความออนนอมถอมตน  มีความสามัคคีในหมู
คณะ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม รักการออกกําลังกาย มีสมรรถนะ
ทางกายและน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑและชวงวัย  มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักหลีกเลี่ยงปองกันตนเองจาก
สิ่งเสพติด มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและนอมนําหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต เปนคนดีในสสังคม มีจิตสาธารณะตอชุมชน สงผลใหเกิดการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูไดอยางเหมาะสม        
4. จุดควรพัฒนา 
 สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมในทองถ่ินมากขึ้น การศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนใกลโรงเรียน
จะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูคานิยมในทองถ่ิน เจตคติที่ดีตออาชีพตางๆในทองถิ่นตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม 
ศีลธรรมอันดีใหเปนคนดีในสังคมและทองถิ่นของตน มีจิตสาธารณะที่ดีตอชุมชนและสังคม 
5. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

1) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคาํนวณเปนไปตามเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดในแตละระดับชั้น 

2) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจอยางมีเหตุผล   

3) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  

4) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน มเีจตคติท่ีดี
พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน เปนผูที่มคีุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกาและระเบียบวินัย  
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มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ด ี
๑.วิธีดําเนินการพฒันา 

 

๑.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ปรากฏหลักฐานและรองรอย
ไดแก  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, กําหนดคาเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจําป, ปฏิทินปฏิบัติงาน, คําสั่งแมบทและโครงสรางการ
บริหารงาน 

1.๒ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมาย  
และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม หลักฐานและรองรอย ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, แผนงาน
วิชาการ, แผนการจัดการเรียนรู, แบบบันทึกหลังสอน, ระเบียบการวัดผลและประเมินผล, การวิเคราะห
นักเรียนรายบุคคล,  การวิเคราะหขอสอบ O-NET, โครงการสอน, งานวิจัยในชั้นเรียน, โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ, โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ    
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

๑.๓ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ หลักฐานและ
รองรอย ไดแก โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ, โครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูและการนิเทศการศึกษา,  โครงการวิจัยคุณภาพการศึกษา, โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนดวยเทคโนโลยี,  แผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN),โครงการการวัดผลและประเมนิผลตามสภาพจริง 

๑.๔ การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ หลักฐานและรองรอย
ไดแก แผนบริหารจัดการสารสนเทศ, โครงสรางการบริหารงาน,  คําสั่งแมบท, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 
แผนปฏิบัติการประจําป, ขอมูลสารสนเทศ,  รายงานประจําปของสถานศึกษา และรายงานการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

๑.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ หลักฐานและรองรอย ไดแก การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา, 
โครงการทัศนศึกษา, การพัฒนาสภาพแวดลอมและการใหบริการ, การพัฒนาภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม,     การ
พัฒนาหองสมุด,  การสรางบรรยากาศทางวิชาการในหองเรียน, การจัดทําโครงการหองเรียนสีขาว, โครงการ
พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

๑.๖ การมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของทุกฝายและการรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน หลักฐานและรองรอย ไดแก โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน, โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,  แผนปฏิบัติการประจําป,  รายงาน
ประจําปของสถานศึกษา,  กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน, โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน,  รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานการเยี่ยมบาน, รายงานการประชุมผูปกครอง
เครือขายนักเรียน และรายงานการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๑.๗ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา หลักฐานและรองรอย ไดแก 
แผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล,  แบบบันทึกการนิเทศภายใน,  รายงานการนิเทศภายใน,การสงแผนพัฒนา
ตนเองของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ,การจัดสงรายงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
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๒. ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับความตองการพัฒนาของ

สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการ
พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปน
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรูอยูเสมอ สถานศึกษา
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมกัน
รับผิดชอบ ผูเก่ียวของทุกฝายและเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่องทุกครั้ง   เปดโอกาสให
ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุก
ฝายมีสวนรวมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขาย
อุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 

๓. จุดเดน 
  ๓.๑  ผูบริหารใชหลักการบริหารงานพัฒนาโรงเรียนแบบใชโรงเรียนเปนฐานและบริหารจัดการ
โครงการและกิจกรรมตางๆในโรงเรียนแบบ  PIE Cycle = Planning Implementation Evalution และใช
หลักธรรมาภิบาลสงผลใหการบริการและการจัดการเปนระบบ 
  ๓.๒  ผูบริหารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และเปนตนแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๓  การสนับสนุนใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๓.๔  โรงเรียนมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายที่ชัดเจนโดยทุกฝาย     
มีสวนรวมในการจัดทํา 
  ๓.๕  มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและมีการรายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 ๓.๖  โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีความ
ตอเนื่องทุกภาคเรียนจากทางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
  ๓.๗  มีการจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยใน
การจัดการศึกษา 

๔. จุดควรพัฒนา 
         ๔.๑  สนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการศึกษามากขึ้น 
  ๔.๒  สรางเครอืขายความรวมมือของผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 

5. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
5.1  พัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนไดอยางเต็มที่ เชน การใชสื่อและเทคโนโลยีมาสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรมดวยตัวของผูเรียน 
5.2  วางแผนระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาในการเรียนและการดําเนินชีวิตของผูเรียนให

เขมแข็ง 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ด ี
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายสงเสริมการ
ใช ICT เพ่ือพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมให
ผูเรียน มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพให
ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา พัฒนาความสามารถทางทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ สงเสริมใหผูเรียนนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค             
สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอน     
ที่เนนทักษะการคิด มีความรูในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ  ใหมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน สงเสริมสุนทรียภาพดานดนตรี 
และศิลปะ จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการดูแล จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมตามสถานที่ตาง ๆ         
ทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน สรางเครือขายทางวิชาการ แกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
รวมกลุมจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู (PLC)  
2. ผลการดําเนินงาน 
            ครูเขารับการอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามบทบาทหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย เลือกใชสื่อที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการ
เรียนรูโดยผานกระบวนการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน มีระบบการติดตามการนิเทศการจัดการเรียนสอนภายใน
สถานศึกษาเพ่ือใหคําแนะนําครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน ใช ICT เพ่ือพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีและ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สรางเครือขายทางวิชาการแกปญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู รวมกลุมจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู (PLC) จัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพใหผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา และการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง  จัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับความสนใจและความถนัด พัฒนาความสามารถทางทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิทยากร
และผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานจากชุมชน ฝกทักษะที่เนนสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ สรางโอกาสให
นักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูไดดวยตนเอง เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและ
ทักษะดานตาง ๆ อาทิ การแกะสลักผัก ผลไม การจัดดอกไม การทําอาหารพ้ืนบาน เปนตน  สงเสริมใหผูเรียน
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มาใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด มีความรูในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีจิต
สาธารณะ  สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพ่ือใหมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน เชน โครงการฝกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจรและการปองกันอุบัติภัยใน
โรงเรียน  สงเสริมสุนทรียภาพดานดนตรี และศิลปะ นักเรียนมีสวนรวมในการดูแล จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมตามสถานท่ีตาง ๆ ทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน จากโครงงานบําเพ็ญประโยชน
ตาง ๆ เปนตน 
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จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูดําเนินการจัดการเรียนการ 

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับดี 
3. จุดเดน 
 ครมูีความมุงม่ันและตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอนตามความสนใจและความสามารถของผูเรียน 
ดวยวิธีที่หลากหลายตามศักยภาพ ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา โดยจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหสอดคลองกับความสนใจและความสามารถของผูเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรู 
โดยการคดิ ไดปฏิบัติจริง ถายทอดวิธีการและจัดหาแหลงเรียนรูตลอดจนการเชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรู
ดานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนรู ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และกระตุนใหนักเรียนรูจักแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรคทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค นักเรียนมีสวนรวมในการดูแล
และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค อาทิ ตัวแทนนักเรียนชนะเลิศการแขงขันงานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ (ภูมิภาค  
ภาคกลางและภาคตะวันออก)  
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน อาทิ       
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยและสงเสริมทักษะการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยครูควรปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาดานความรูและทักษะทางวิชาการใหดี
ยิ่งขึ้น สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้
ควรสงเสริมการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง ไดแลกเปลี่ยนความรู 
และสรางเสริมแรงบันดาลใจใหม ๆ ในการปฏิบัติงานดานการจัดเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

5. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
         1) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห มีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ และ
ใครครวญไตรตรอง แกปญหาดวยตนเอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล   
         ๒) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมไดดวยตนเองเพื่อ
ใชในการแสวงหาความรูในดานการเรียนและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
         ๓) พัฒนาใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีตอสถานศึกษาและมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน
ไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณไีทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย     
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  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ : ด ี

 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมวางแผนการพัฒนาผูเรียนดวยใชการบริหารเพื่อมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะความรูความสามารถและกระบวนการคิดไดอยางมีระบบ และสามารถ
แกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได เพื่อใหสอดคลองกับหลักการและเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและ
เปาประสงคของโรงเรียน 
 โรงเรียนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมกันวางแผนบริหารสถานศึกษา รวมรวบขอมูลในการประเมินสถานภาพ
ของสถานศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีผลการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหลักการจัดการศึกษาใหเปนไปตามทิศทางของกระทรวงศกึษาธิการ 
 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพนั้น โรงเรียนวางแผนการพัฒนาโดยการใชวงจรคุณภาพ (PIE) ในการ
ดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธตอกันและสอดคลองกันอยางเปนกระบวนการดวยการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาทุกปการศึกษา จัดใหครูผูสอนไดมีการวิเคราะหหลักสูตรรวมกัน จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
โครงสรางรายวิชา แผนการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล รวมท้ังการวัดและการ
ประเมินผลในแตละวิชาทุกภาคเรียนใหสอดคลองกับผูเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัด
อบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีการวางเปาหมายในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ดวยการจัดทําแนวทางการพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  
 การพัฒนากระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู มีการจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ครูทุกคนมีการจัดเตรียมแผนการเรียนรู โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ การใชสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาความรู พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดและการใชเทคโนโลยีตามที่หลักสูตรของสถานศึกษาไดกําหนดไวอยางถูกตอง โดยครูทุกคนมี
การจัดสงแผนการจัดการเรียนรูและงานวิจัยในชั้นเรียนตอหัวหนางานที่รับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน มีการนํา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนใหผูเรียนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหดีข้ึน 
 การพัฒนาผูเรียน ครูผูสอนจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการทั้งดานศิลปะ ดนตรีกีฬาและ
เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะการอาน รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนเสริมแบบเขมใหแกนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 เพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O – NET) แนะแนวและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 การวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดประเมินผลการเรียนของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึนในทุกๆภาคเรียน ครูผูสอนใช
วิธีการประเมินผูเรียนและติดตามผูเรียนอยางใกลชิด เพ่ือใหไดทราบขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคลอยาง
ถูกตองพรอมเก็บขอมูลของผูเรียนเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมเปน
รายบุคคล กํากับติดตามพฤติกรรมของผูเรียนเพ่ือใชวิธีการวัดและการประเมินผลใหเหมาะสมกับผูเรียน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน / ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับด ี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับด ี
 1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคํานวณ รอยละ 44 ระดับด ี

2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 44 ระดับด ี

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 44 ระดับด ี

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        รอยละ 44 ระดับด ี

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 44 ระดับด ี

6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 44 ระดับด ี

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับด ี

 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  รอยละ 44 ระดับด ี

  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 44 ระดับด ี

๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 44 ระดับด ี

  ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 44 ระดับด ี

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับด ี

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับด ี

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับด ี

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 
ระดับด ี

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับด ี

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ ระดับด ี

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ระดับด ี

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับด ี

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

ระดับด ี

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ระดับด ี

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับด ี

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับด ี

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด    
การเรียนรู 

ระดับด ี

สรุปภาพรวม ระดับดี 
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สวนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความตองการชวยเหลือ 
 
 รายงานประจําปของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห  
สังเคราะหเพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๕ ป)  และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควรพัฒนาของแตละ
มาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือได ดังนี ้
 
สรุปผล 

 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

 ดานคุณภาพผูเรียน 

ผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคาะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักการใชเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร ไดเปนอยางดีทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสถานศึกษาของนักเรียนอยูในระดับดี 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 
พัฒนาขึ้นจากปการศึกษา 2561 นอกจากนี้ผูเรียน
สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง มีความออนนอมถอมตน  มี
ความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสงัคม รัก
การออกกําลังกาย มีสมรรถนะทางกายและน้ําหนัก
สวนสูงเปนไปตามเกณฑ  มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจัก
หลีกเลี่ยงปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดผูเรียนมีความรู
ตามหลักสูตรและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มี
ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น จากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและนอม
นําหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการ
ดําเนินชีวิต สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูได
อยางเหมาะสม 

 
 
 

 

 ดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน 

ควรสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมใน
ทองถิ่นมากข้ึน การศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนใกล
โรงเรียนจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูคานิยมในทองถ่ิน 
เจตคติที่ดีตออาชีพตางๆในทองถิ่นตลอดจนการ
ปลูกฝงคุณธรรม ศีลธรรมอันดีใหเปนคนดีในสังคม
และทองถิ่นของตน มีจิตสาธารณะที่ดีตอชุมชนและ
สังคม 
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จุดเดน   จุดควรพัฒนา 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

          ผูบริหารใชหลักการบริหารงานแบบการ
บริหาร จัดการแบบใชโรงเรียนเปนฐาน และใช
หลักการของธรรมาภิบาลใชระบบ PIA ในการบริหาร
โครงการกิจกรรมตางๆ สงผลใหการบริการและการ
จัดการเปนระบบ ผูบริหารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
และเปนตนแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการสนับสนุนใหครูมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานโรงเรียนมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายที่ชัดเจนโดยทุกฝายมี
สวนรวมในการจัดทํามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปและมีการรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง
โรงเรียนมีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการ
จัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีความตอเนื่องมีการ
จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนไดใช
กระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษา 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศกึษา 

          สนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาให
มากขึ้น พรอมทั้งสรางเครือขายความรวมมือของผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง
มากขึ้น 

 

 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

          ครูมีความมุงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการเรียน
การสอนตามความสนใจและความสามารถของผูเรียน
ดวยวิธีที่หลากหลายตามศักยภาพ ความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา โดยจัด
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนใหสอดคลอง
กับความสนใจและความสามารถของผู เรียน ให
นักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง ถายทอด
วิธีการและจัดหาแหลงเรียนรูตลอดจนการเชิญ
วิทยากรทองถิ่นมาใหความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือใชบูรณาการในการจัดการเรียนรู ใหนักเรียน
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ
กระตุนใหนักเรียนรูจักแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
และสรางสรรคท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวย

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

   ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียน อาทิ       
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหทันสมัยและสงเสริมทักษะการเรียนรู
ของผูเรียน โดยครูควรปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาดานความรูและทักษะทาง
วิชาการใหดียิ่งข้ึน สามารถนําไปจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนเกิดทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน นอกจากนี้ควรสงเสริมการศึกษาดูงานนอก
สถานที่จากแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ไดแลกเปลี่ยนความรู และสรางเสริมแรง
บันดาลใจใหม ๆ ในการปฏิบัติงานดานการจัดเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ        
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ความเสมอภาค นักเรียนมีสวนรวมในการดูแลและจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ปลูกฝง
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค 

 
 
 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมและทองถิ่น 
๒. พัฒนาการเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC อยางเปนระบบตอเนื่อง 
๓. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๔. พัฒนาผูเรียนโดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
๕. สนับสนุนผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถและ

ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที ่
๖. มีระบบติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน เพื่อปองกันและพรอมแกไขปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนกับ

ผูเรียนไดทันทวงที พรอมนําขอมูลที่ปญหาตาง ๆ ที่ไดจากผูเรียนมาวิเคราะหขอมูลในดานการ
จัดการเรียนการสอน การสนับสนุนปจจัยในการจัดการเรียนการสอน  
 

ความตองการและความชวยเหลือ 
1. งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของจํานวนนักเรียน 
2. จํานวนสื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของจํานวนนักเรียน 
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บทสรุปของผูบริหารสถานศึกษา 

 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

     1. ขอมูลท่ัวไป 
 ๑.1 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  ตั้งอยูที่ เลขที่ ๑๐๐ หมู ๘ ตําบล หนองปลาหมอ อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย ๗๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๓๒๗๔-๒๘๖๘ โทรสาร ๐-๓๒๓๗-๒๖๓๐ Email : 
mec.rbh911@gmail.com สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๘   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 1.๒ เปดสอนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีเนื้อที่ ๒๖ ไร ๖๐ ตารางวา 
 1.๓ เขตพื้นที่บริการ ตําบลหนองปลาหมอ ๑๖ หมูบาน ไดแก หมู ๑ ถึงหมู ๑๖ และ ตําบล เขาขลุง
ไดแก หมู ๑ ถึง หมู ๑๘ 
        1.4 ผูบริหารสถานศึกษาคนปจจุบัน  นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค  ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง ปจจุบัน  

 2)  อัตลักษณของสถานศึกษา 
 “จิตสาธารณะ” 

3)  เอกลักษณของสถานศึกษา 
    “รักษสิ่งแวดลอม” 

 4)  วิสัยทัศน 
 มีมาตรฐานการศึกษา  รู รักษสิ ่งแวดลอม  พรอมจิตสาธารณะ  มีทักษะชีวิต  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 5)  พันธกิจ 
1.  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
2.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคานิยม

ความเปนไทย เปนผูมีจิตสาธารณะและมีจิตอาสา 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 4.  พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

5.  สงเสริมใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและเห็นคุณคาของ          
ภูมิปญญาไทย 

6.  สน ับสนุนส ง เสร ิม ให ผู เร ียนไดตระหนักและเห็นคุณค าในการอน ุร ักษสิ ่งแวดลอมและ               
รักสิ่งแวดลอมเปนกิจนิสัย 

7.  สงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมและสรางเครือขายในการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมสูสังคมโลก 
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6)  เปาหมาย 
1.  ผูเรียนมีศักยภาพและคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
2. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงคคานิยมของคนไทย  เปนผูมี    

จิตสาธารณะและมีจิตอาสา 
 3.  สถานศกึษามีเทคโนโลยีเพียงพอในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

4.  ผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
5.  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
6.  ผูเรียนมสีุขนิสัย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
7.  ผูเรียนเห็นคุณคาในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรักษสิ่งแวดลอม 
8.  ผูเรียนนําหลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตและเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย 
9.  ชุมชนมีสวนรวมและสรางเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ขาราชการครู ๑9 คน  ครูอัตราจาง 4 คน พนักงานธุรการ 1 คน  
 ลูกจางประจํา 1 คน รวมทั้งหมด 26 คน 

3. ขอมูลนักเรียน ( 31 มีนาคม 2563 ) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จํานวนหอง  2 3 2 ๒ ๒ ๒ ๑๓ หอง 
เพศ ชาย 34 49 29 5 3 1 121 คน 

หญิง 35 38 24 11 5 6 119 คน 
รวม  69 87 53 16 8 7 240 คน 

เฉลี่ยตอหอง  34 30 26 5-6 2-4 1-6 240 คน 
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การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. คุณภาพของสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียนเรียน                                     ผลการประเมินอยูในระดับ   ด ี
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ                            ผลการประเมินอยูในระดับ   ดี 
    มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ผลการประเมินอยูในระดับ   ดี 

2. ขอมูล หลักฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน      ผลการประเมินอยูในระดับ    ดี 

1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

  1.1 พัฒนาทักษะทางการอาน การเขียน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการอานการเขียนภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และประเมินผลการอานเขียนตามเกณฑการประเมินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษาราชบุรี เขต 8 
  1.2  สงเสริมใหผูเรียนไดใชความรูความสามารถในแขงขันทักษะทางวิชาการ ในกลุมสาระการเรียนรู 
ตางๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยมีผลรางวัลการแขงขันตางๆเปนที่ประจักษ 
  1.3  สงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชา โดยมีการเลาขาวสารของสังคมไทยให
ผูเรียนไดเขาใจ เขาถึง ความสําคัญตางๆของเหตุการณในสังคมไทยและมีกิจกรรมเสียงตามสายในเวลาพัก
กลางวัน 
  1.4 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความรูสัปดาหวิชาการ สงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่เพ่ือพัฒนา
ความรูความสามารถของผูเรียน 
  1.4  กิจกรรมสงเสริมทักษะการคดิผูเรียนทําโครงงาน ๑ หองเรียน ๑ โครงงาน โครงงานคุณธรรม 
โครงงานอาชีพ โครงงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  2)  คุณลักษณะอนัพงึประสงคของผูเรียน  

  2.1  มีการชมเชยผูเรียนที่ทําความดีหนาเสาธง เปนการสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่สถานศึกษากําหนดไว 
  2.2 การสงเสริมใหผูเรียนภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง รักความเปนไทย โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
วันสําคัญตางทางพุทธศาสนาและวันสําคัญอ่ืนๆ  เชน วันไหวครู  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา  
วันออกพรรษา  วันแมแหงชาติ  ลอยกระทง 
  2.3  กิจกรรมทําบุญโดยนักเรียน ผูอํานวยการ และคณะครูไปทําบุญตักบาตรท่ีวัดตามวันและเวลา
สําคัญตางๆทางศาสนา 
  2.4  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
  2.5  กิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาวะนักเรียน 
   -  การตรวจสุขภาพของผูเรียนทุกวัน   
  2.8  จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของความเปนนักเรียนหนาเสาธงในวันจันทร ถึง 
วันศุกร และกิจกรรมสวดมนตประจําวันศุกรรวมถึงกิจกรรมเขาคายคุณธรรม 
  2.9 จัดกิจกรรมโฮมรูมในหองเรียน ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. เปนการสงเสริมความเขาใจความใกลชิด
ระหวางครูกับผูเรียน เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับผูเรียน 
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  2.10 กิจกรรมการแขงขันสวดมนตโรงเรียนกับทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ของกรมการ
ศาสนาเพ่ือสงเสริมความพุทธศาสนิกชนท่ีด ี
 จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอาน 
ในแตละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารไดดีรูจักการวางแผนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลัก
ประชาธิปไตย แสดงความคิดเหน็หรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากการใชสื่อ 
เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของสิ่งเสพติดตางๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน  รักการออกกําลังกาย  ผูเรียน
ทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับในกติกาของกลุมของสถานศึกษาและสังคม  มี
ทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัยทั้งนี้ มีผลการ
ดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี ้

1. ผลการประเมินความสามารถในการอาน เขียนที่เปนไปตามเกณฑการประเมินของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด    

3. ผลการทดสอบระดับชาติของมัธยมศึกษาปท่ี 6 มกีารพัฒนาขึ้นจากปการศึกษา 2561 

4. ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  คิดคํานวณเปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษากําหนด       

5. ผลการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค  เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด       

6. รางวัลจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดรับรางวัล เปนตัวแทนของกลุมโรงเรียน

เครือขาย และเปนตัวแทนในการแขงขันระดับชาติ 

7. รางวัลจากการแขงขันดานกีฬาและอ่ืนๆ  ไดรับรางวัลทุกครั้งที่ไปแขงขัน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยูในระดับ    ดี 

1. มีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจนสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

  2. ดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย 

  3. มีโครงสรางการบริหารงานท่ีมีความชัดเจน มอบหมายงานใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เหมาะสมตรงตามความสามารถ 

  4. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนางานอยางใกลชิด เปนระบบและตอเนื่อง  เปด
โอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 

  5. มีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหไดรับการอบรมตามงานที่รับผิดชอบ ตามความสนใจ และ 
ความเหมาะสมของแตละบุคคลใหมีความรูทางวิชาชีพ 

  6. มีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีความเหมาะสม จัดหองเรียนทั้งภายในและภายนอก  
จัดสวนหยอม สรางหองสุขา และจัดระบบสาธารณูปโภค 
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  7. สนับสนุนการจัดการเรียนรู  โดยทุกหองเรียนมีสื่อการเรียนรูและโทรทัศนเพื่อใชในการเรียนการ
สอน ผูเรียนไดเรียนรูผานระบบอินเทอรเน็ตและเรียนรูผานระบบ STEM ศึกษาของกลุมสาระคณิตศาสตรและ
วิทยษศาสตร 

ในภาพรวมจะเห็นไดวา กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกําหนด
เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน  สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนอยาง
รอบดาน  ตามหลักสูตรสถานศกึษา มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การเรียนรู รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

  1. จัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยจัดทําโครงการ ดังนี้ มีสงเสริมสุขภาพผูเรียน 
สงเสริมสุนทรียภาพ สงเสริมจิตสาธารณะ สงเสริมสังคมแหงการเรียนรู กิจกรรมสงเสริมดานการอานการเขียน
ภาษาไทย สัปดาหวิชาการ กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต สงเสริมความพอเพียงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว อนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมกิจกรรม
หองเรียนสีขาว โรงเรียนสุจริตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี พัฒนาและสงเสริมการใช
แหลงเรียนรู สงเสริมพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน      
  2. มีบริการสุขภาวะและสุขภาพอนามัยนักเรียนภายในโรงเรียน สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพและสมรรถภาพ 
  3. มีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ดวยหอง STEM  
หองปฏิบัติการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือสงเสริมความรูความสามารถของผูเรียน และทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 
  4. มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง โดยการจัดกิจกรรมสัปดาหวิชาการ สัปดาห
วิทยาศาตร กิจกรรมจิตอาสาตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนาสิ่งแวดลอมและเรียนรูแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5. มีการกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสาขาอาชีพ โดยมีวิทยากรภายนอกมา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ 
  ๖. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  ไดแก โครงงานคุณธรรม โครงงานสถานศึกษา 
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงงานอาชีพ 
  7. การจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของผูเรียนในแตละวิชาทุกชั้น
เรียน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การเรียนรูในกลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยใช
กระบวนการ STEM การเรียนรูผานระบบเทคโนโลยี การใชสื่อการเรียนรูจาก DLIT จัดแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ
การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร  
  8. มีการประเมินการอาน การเขียน โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาราชบุรี เขต 8 
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามตัวชี้วัด ประเมินจากใบงาน ผลงานผูเรียน  แบบฝกการอานคําพ้ืนฐาน 
แบบทดสอบ รายงานผลการเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียนที่ออนโดยสอนซอมเสริม และสงเสริมผูเรียนที่เกง 
  9. มีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกไขพัฒนาการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลสะทอนกลับ 
แกผูเรียน ผูปกครอง เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยการประชุมผูปกครองทุกระดับชัน้เรียน 
  10. มีกิจกรรมสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ของครูผูสอน เสนอวิธีการแกปญหา  
การพัฒนาผลการเรียน ทักษะและคุณภาพของผูเรียนใหไดมาตรฐานตามเปาหมายที่กําหนด 

35 
 



 
 

 
 

  ในภาพรวมจะเห็นไดวา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนา 
ตามศักยภาพของผูเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง 

3. จุดเดน จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน  

 จุดเดน 
1. ผูเรียนอานหนังสือออก เขียนหนังสือไดตามที่สถานศึกษาไดกําหนดระดับดี่เยี่ยม คิดเปนรอยละ 

71.04 และ ระดับดี คิดเปนรอยละ 28.44  
2. ผูเรียนมีทักษะการคิดคาํนวณที่เหมาะสมตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 เฉลี่ย รอยละ 49.63  
3. ผูเรียนมีความรูความสามารถในการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ 
3. ผู เรียนมีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรูดวยตนเอง สืบคนขอมูล 

ทางอินเทอรเน็ตและเขาใชงานคอมพิวเตอรไดดี 
4. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับนาพึงพอใจและมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการขึ้นจากปการศึกษา 2561 
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคครบทั้ง 8 ขอ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีพฤติกรรมที่ดีงาม เชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด
และอบายมุข 

6. ผูเรียนนอมนําหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงภายใตโครงการสถานศึกษาพอเพียงมาใชใหเกิด
ประโยชนขึ้นจริง 

7. ผูเรียนมีจิตอาสา จิตสังคมรวมมือกับชุมชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชนอยางด ี

 จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม 
 1. พัฒนาดานทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และแกปญหาตามสถานการณตางๆ และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม การเคารพในกฎ กติกาที่กําหนด 
 2. สงเสริม และพัฒนาโครงการตาง ๆ ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 3. สงเสริมใหครูผูสอนเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมความรู ความเขาใจในการสรางนวัตกรรม เพื่อนํา
วิธีการ กระบวนการ และแนวคิดใหม ๆ ออกแบบคิดคนนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคนิควิธ ี
การสอนและสื่อการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     

  จุดเดน 
1. ผูบริหารมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ชัดเจน และรวดเร็ว ทั้งในสวนการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
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2. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูเรียนไดรับการเยี่ยมบานทุกคน เพ่ือรับทราบปญหาของ
นักเรียนผานการพูดคุยกับผูปกครอง 

3. มีระบบการนิเทศภายใน  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาทุกภาคเรียน ทุกปการศึกษา   

4. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนประจําตําบล แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับ 
ผลการจัดการศึกษา  สภาพปญหา ความตองการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนา
ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา   

5. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู ไดอยางมีคุณภาพไดรับการสงเสริมสนับสนุน พัฒนาใหมี
ความสามารถทางวิชาชีพ    

6. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม  
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัยปราศจากยาเสพติดและอบายมุข 

7. มีการดําเนินการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  และจัดทํารายงานผลการจัด
การศกึษา เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกภาคเรียนทุกปการศึกษา 

8. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการอยางเพียงพอและทั่วถึง จัดใหมี คอมพิวเตอร  โทรทัศน และ
อินเทอรเน็ตใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมครบทุกหองเรียน หองปฏิบัติการ 

9. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภค น้ําดื่ม น้ําใชและหองสุขาใหผูเรียนใชอยางเพียงพอตามมาตรฐาน
สุขาภบิาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สํานักงานสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
  
 จุดควรพัฒนา  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม 
 1. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง ตอเนื่อง          
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. สงเสริม และพัฒนาโครงการตางๆ ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สูงขึ้น 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       

    จุดเดน 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนผูเรียน 

ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   

2. จัดกิจกรรมโครงการสงเสริมความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และงานอาชีพ   

3. ครูวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล ตั้งใจมุงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ   

4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสืบคน แสวงหาความรูดวยตนเอง 

5. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ไดเรียนรู และปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดพัฒนาทักษะครบทุกดาน   

6. ผูเรียนมีจิตอาสารักสิ่งแวดลอม สามารถเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกัน พี่สอนนอง และเพื่อนสอน

เพ่ือน   
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จุดควรพัฒนา  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม 
1. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เนนการเสริมสรางทักษะการคดิวิเคราะหของผูเรียน

อยูเสมอ ฝกใหผูเรียนคิดสรางสถานการณ กําหนดคําถาม พิจารณาแยกแยะวิเคราะหหาคําตอบ และสรุป
คําตอบท่ีถูกตอง ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดแทรกทักษะการคดิบูรณาการในวิชาตาง ๆ               
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ง 

สวนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กําหนดคาเปาหมาย/อัตลักษณ/เอกลักษณ 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการเขียนรายงานประจําปของสถานศึกษา 
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยผูทรงคณุวุฒ ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 

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

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได
กําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศกึษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31ให
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนาไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ดังนั้น โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองปลาหมอ
พิทยาคม เพ่ือสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียนแลว 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 

 

                              
              (นายสุรินทร  อังกุรวิโรจน)                      (รองศาสตราจารย ดร. พิชัย   บุญณรงค) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 
ฉบบัลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยีน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยีน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคานยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคณุภาพผูเรยีนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู     

การกําหนดคาเปาหมาย  แนบทายประกาศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 



 
 

 
 

เรื่อง   การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา  ๒๕62 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน / ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับด ี

   1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ รอยละ 44 ไดระดับด ี

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 44 ไดระดับด ี

  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 44 ไดระดับด ี
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร               รอยละ 44 ไดระดับด ี
  5)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 44 ไดระดับด ี
  6)  มีความรู  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชพี รอยละ 44 ไดระดับด ี

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ระดับด ี
   1) การมีคุณลักษณะและคานยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด  รอยละ 44 ไดระดับด ี

  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 44 ไดระดับด ี

  3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 44 ไดระดับด ี

  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 44 ไดระดับด ี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับด ี
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับด ี

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ระดับด ี

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวชิาการที่เนนคุณภาพผูเรยีนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศกึษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับด ี

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ระดับด ี

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ ระดับด ี

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ระดับด ี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับด ี
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับด ี

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรยีนรู ระดับด ี

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับด ี

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ระดับด ี

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ระดับด ี

                                         
       
       
        (นายสุรินทร   อังกุรวิโรจน) 
         ผูอํานวยการโรงเรยีนหนองปลาหมอพิทยาคม 
 
 



 
 

 
 

การกําหนดคาเปาหมาย 
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆที่ผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 
2. มาตรฐานการตัดสินแตละระดับกําหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือสอดคลอง 

กับการประเมินดังนี้ 
   ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 
   ระดับ 4 ระดับดีเยี่ยม 
   ระดับ 3 ระดับดี 
   ระดับ 2 ระดับปานกลาง 
   ระดับ 1 ระดับกําลังพัฒนา 

3. การกําหนดคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพหรือรอยละตามความ
เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

 
ระดับรอยละ ระดับคุณภาพ 
 88 – 100 ยอดเยี่ยม 
66 – 87 ดีเลิศ 
44 – 65 ด ี
22 – 43 ปานกลาง 

          1 – 21  กําลังพัฒนา 
 

 
         
          (นายสุรินทร   อังกุรวิโรจน) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 

             วันท่ี  ๑4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คําสั่งโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม      
ที่   9 / ๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕62 
----------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 3 มาตรฐานประกอบดวยมาตรฐาน
ที่ 1 คุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 2 การบริหารการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้จํานวน 21 ตัวบงชี้ และการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศกึษาประจําป (SAR) ปการศึกษา 2562 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ 2553 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินคุณภาย
ภายในสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี ้
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
 1.1 นายสุรินทร อังกุรวิโรจน ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

 1.2 นางจรีวรรณ กาญจนเสมา หัวหนาฝายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 

 1.3 นางชนัญชิดา พลายแดง หัวหนาฝายบริหารวิชาการ  กรรมการ 

 1.4 นายอาคม ขวัญธํารง หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

 1.5 นายบุญสง ลิ้มพิรัตน หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

 1.6 นายวิชาญ ลังกาแกม หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ี อํานวยการ สนับสนุน ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาในการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและ

จัดการใหการจัดทําสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2562 ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 สอดคลองกับ

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภายภายนอกตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 วาดวย 3 มาตรฐาน 21 ตัวบงชี้ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    

  ๑. นางชนัญชิดา     พลายแดง  ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนา 

  2. นางสาวพณิดา   สิงหสาครเดชา  ครผู   ผูชวย 

  3. นายวิชาญ  ลังกาแกม  ครูผูชวย   ผูชวย 

  4. นางสาวนิตยา  สําเภาอินทร  ครูผูชวย   ผูชวย 

  5. นางสาวชณิตตา  จินตศริิกูล  ครูอัตราจาง  ผูชวย 

  6. นายเกียรติศักดิ์  เทพโพธา  ครูอัตราจาง  ผูชวย 



 
 

 
 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1. นางพัฒนชญา  จูจันทร   ครูชํานาญการ  หัวหนา 

  2. นายจิรัฐิต ิ  เจริญเปลี่ยน  ครูผูชวย   ผูชวย 

  3. นางสาวเสาวลักษณ  นาแปน   ครูผูชวย   ผูชวย 

  4. นางสาวทิวาพร  คุมวิสะ   ครูผูชวย   ผูชวย 

  5. นายกิติภณ  บัวคลาย   ครูอัตราจาง  ผูชวย 

  6. นายจตุรพร  แปนแอน  ครูอัตราจาง  ผูชวย 

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. นางจรีวรรณ  กาญจนเสมา  ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนา 

   2. นางชนัญชิดา     พลายแดง  ครูชํานาญการพิเศษ ผูชวย 

   3. นายอาคม  ขวัญธํารง               ครูชํานาญการ  ผูชวย 

   4. นายบุญสง  ลิ้มพิรัตน  ครูชํานาญการ  ผูชวย 

   5. นายสิทธิพัฒน  จินตศิริกูล  ครูชํานาญการ  ผูชวย 

    6. นางสาวศริลักษณ อุทัยวัฒน  คร ู   ผูชวย 

    7. นางสาวพนิดา  ฟกโต   คร ู   ผูชวย 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

       ๑. นางประภาพร     ขวัญธํารง  ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนา 

  2. นางสาวพณิดา   สิงหสาครเดชา  ครูผูชวย   ผูชวย 

  3. นางสาวธัญชนก  แกวเจริญ  ครูผูชวย   ผูชวย 

  4. นางสาวสิยากรณ  สีทา   ครูผูชวย   ผูชวย 

  5. นายวีระศักดิ์  สีมาคํา   ครูผูชวย   ผูชวย 

  6. นางสาวอัญชล ี  เฉิดจังหรีด  ครูผูชวย   ผูชวย 

    หนาที่  ๑)  จัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  
       ๒)  ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพการศกึษาเพื่อการจัดทํารายงานผลการพัฒนา 
          คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
                ๓)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

๓. เจาหนาที่ประสานงาน 
  ๓.1 นายวิชาญ  ลังกาแกม      ครูผูชวย   หัวหนา 

  ๓.2 นางชนัญชิดา  พลายแดง  ครูชํานาญการพิเศษ ผูชวย   

  3.3 นางสาวพณิดา  สิงหสาครเดชา  คร ู   ผูชวย  

  3.4 นางสาวนิตยา  สําเภาอินทร  ครูผูชวย   ผูชวย 

  3.5 นางสาวชณติตา จินตศริิกูล  ครูอัตราจาง  ผูชวย 

     หนาที่ ๑) จัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน 
             ๒) ประสานงานจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕62 



 
 

 
 

  ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส และอยางเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรลุตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และการจัดทํารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิด
ผลดีแกทางราชการ 

  สั่ง   ณ  วันที่    14    กุมภาพันธ   พ. ศ.  ๒๕62 
 

 
          

                            (นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค) 
                             ผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................ 

 

 ตามท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ที่กําหนดใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งจัดทํารายงานผล และนําผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จึงประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี ้

๑. นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาย  ทรัพยเย็น      ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการ   
3. ดร.กันยารตัน  แยมศรีแกว ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 
4. นายสุชาต ิ  ศรีมหาดไทย ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายไพร  ชมโลก  ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ   

           6. นายวิชาญ  ลังกาแกม หัวหนางานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ    

๑ ครั้ง  และจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้งและจัดทํา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ 

มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

            ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                                               

     ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
                                                                            
 

                                                               (นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค) 
                                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  

 



 
 

 
 

 


