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เอกสารล าดับที่ 1 / 2562 
 

 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองโพวิทยา ฉบับนี้  จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 
มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองโพวิทยา  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 

                                                     ………………………………………. 
       (นายเจษฎา   ธีระตระกูล) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
            1 พฤษภาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร  

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

โรงเรียนหนองโพวิทยา  ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรีสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารโรงเรียน   นายเจษฎา  ธีระตระกูล  เบอร์โทรศัพท์ 
092-9918236   จ านวนครู  36  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   33  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  1  คน  
พนักงานทั่วไป 2 คนจ านวนนักเรียน   รวม  560  คน    ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1  -  6 E-mail: 
nongphowit@gmail.com    website http://www.nongphowittaya.ac.th ผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน 3 มาตรฐาน  1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
3)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและ
สังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้
ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 สะท้อนผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา โดยคณะกรรมการด าเนินการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบ
เอกสาร ตามมาตรฐานที่โรงเรียนประกาศใช้ 3 มาตรฐาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในภาพรวมสรุปว่า
โรงเรียนหนองโพวิทยา มีโครงการ/กิจกรรมดีเด่นรวมถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพ น าสู่ปัจจัยความส าเร็จ 
มีแนวทางการพัฒนาต่อยอด ระบุจุดเด่นและจุดพัฒนาของสถานศึกษาครบถ้วน มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
ทุกมาตรฐานและ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

จุดเด่นกระบวนการที่พัฒนาต่อเนื่องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารการคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสารและการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถสร้างนวัตกรรมหรือ
ชิ้นงานจากความรู้ที่มีได้ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
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ด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลายวัดและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์และเครื่องมือตามที่ก าหนด เป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
และแยกแยะ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มีการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติเอ้ืออาทรผู้อ่ืน มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และ 
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานด้าน
ศิลปะ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตรยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานทางงานอาชีพ ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล และ
อาชีพเลียงโคนม ทักษะพัฒนานวัตกรรมต่อยอดได้นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีท้องถิ่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

จุดควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และทักษะการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น 

จุดเด่นคุณภาพของสถานศึกษา  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ สถานศึกษา มีกิจกรรมโครงการเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผล การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีผู้บริหารที่
มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน ท าให้การบริหารจัดการของ โรงเรียนมีประสิทธิภาพ เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอัตลักษณ์ ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนา
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การศึกษาของสถานศึกษาผ่านกระบวนการประชุมเสนอจากทุกฝ่ายเห็นชอบ มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น า
ผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
และจัดส่งรายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จาก
การรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจใน
ผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดห้อง
คอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ โรงเรียนได้มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด ประสบการณ์ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษามีการ
ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เ อ้ือต่อการจั ดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดย
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเพียงพอ มีการจัด
ห้องเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสง สว่างเพียงพอ สะอาด อากาศ ถ่ายเท เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีอุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และนอกจากนี้ยัง
มีการด าเนินการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้  มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดการเรียนรู้  รวมทั้งมีการสร้างกลุ่มทางไลน์หรือ
เฟซบุ๊คเพ่ือความรวดเร็วและลดเอกสาร และน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้  ได้แก่ 
ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียนรู้การค้นหาข้อมูล เน้นเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม ให้ครู และบุคลากร
น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้า รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
และมากขึ้น และสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซ่อมแซม 
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บ ารุงรักษา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวน นักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุด
ให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของตัว นักเรียนเอง  
       จุดควรพัฒนาห้องเรียนไม่เพียงพอและอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี  พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เ รี ยนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการน าอาชีพต่างๆมา
สาธิต หรือน าเสนอ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ขิงชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ทั้งครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
รวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ ใกล้เคียง 
 จุดเด่นด้านจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ  (Active 
Learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูร่วมกันออกแบบ
การวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชาก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการนิเทศชั้นเรียน และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิต
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
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ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก  เด็กรักการเรียนรู้ และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ
น าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีโครงการขับเคลื่อนแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นโครงการที่บูรณาการระดับโรงเรียน(ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนเข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละโครงการ  ส่งผลให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี 
มีน้ าใจ และ กตัญูกตเวทิตา ไม่พ่ึงพายาเสพติด บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ มองเห็นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างชัดเจนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมหลากหลาย 
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับนักเรียน มีการน าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูมีความเข้าใจผู้เรียน เป็น
มิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้กลับไปใช้  พัฒนาตนเองและสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้
ความรู้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ ประกอบกับการส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในการจัด 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและชุมชน 
ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้
ตลอดเวลาทั้ง ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วย ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น 
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 จุดควรพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง 
แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล

การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
5. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
6. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 

PISA  
ความต้องการและช่วยเหลือ 

1.หลักเกณฑ์ในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานศึกษา
กับต้นสังกัด สิ่งที่ต้องการ จ านวนห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี และบ้านพักครู 
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ส่วนที่ 1   
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 9  ต าบลหนองโพ  อ าเภอโพธาราม          
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032-389-491 โทรสาร 032 – 389491 E-mail  
nongphowit@gmail.com    website  http://www.nongphowittaya.ac.th 

แผนที่แสดงสถานที่ 
โรงเรียนหนองโพวิทยา 

 
 
1.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6     
1.5 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของโรงเรียนหนองโพวิทยารับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม 
 หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเลือก  อ าเภอโพธาราม 
 หมู่ที่ 1 ต าบลดอนกระเบื้อง  อ าเภอโพธาราม 
 หมู่ที่ 9 ต าบลวังเย็น  อ าเภอบางแพ 
 
 
 

mailto:nongphowit@gmail.com
http://www.nongphowittaya.ac.th/
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล   นายเจษฎา    ธีระตระกูล    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ( ปร.ด. ) การ
บริหารการศึกษา อายุราชการ 25 ปี  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนหนองโพวิทยานี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2560 
3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  3 ธันวาคม 2562  ) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 3 70 30 100 33.33 
ม.2 3 90 35 125 41.67 
ม.3 3 120 31 151 50.33 
รวม 9 280 96 376 41.78 
ม.4 2 58 16 74 37 
ม.5 2 37 15 52 26 
ม.6 2 46 12 58 29 
รวม 6 141 43 184 30.67 

รวมทั้งหมด 15 420 140 560 37.33 

 
4.  ข้อมูลครูและบุคลากรข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราช 
การ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน
วิชา/ 
ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
1 นายมนตรี  ทับ

กิจ 
59 35 คศ.2(3) กศ.ม. พลศึกษา พละ 40 

2 นายชาตรี ใยยะ
ธรรม 

55 34 คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การ
งาน 

20 

3 นายบรรจง  
เครือแก้ว 

54 33 คศ.2(3) ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์ฯ 24 

4 นางธิดา  ทิพย์
สุข 

57 32 คศ.2(3) ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ อังกฤษ 120 
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5 นางสาว
กรรณิการ์  
กวางคีรี 

52 31 คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ วิทย์ฯ 36 

6 นางสาวสุวรรณ  
ตู้นิ่ม 

55 28 คศ.3 บธ.บ. การเงินและการ
ธนาคาร 

สุขฯ 40 

7 นางสมศรี  ยงค์
อ านวย 

51 28 คศ.3 ศษ.ม การสอนวิทย์ฯ วิทย์ฯ 50 

8 นายยุคล   เกิด
สุข 

55 26 คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คณิต 20 

9 นางสาวรจนา
รถ เชาว์ฉลาด 

48 25 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต 24 

10 นางประมวลศรี  
สิทธิสาตร์ 

56 25 คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมฯ 42 

11 ว่าที่ ร.ต. วสันต์  
วีรเสนีย ์

50 14 คศ.2 วท.บ. เกษตรศาสตร์ การงาน 28 

12 นางสาวริศสรัล 
อธิการวงค์เลิศ 

36 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิต 30 

13 นางสาวปิยะ
ทิพย์ เชาว์
ฉลาด 

35 9 คศ.2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิต 120 

14 นายปริญญา 
แทวแดง 

40 8 คศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา สังคม 104 

15 นางกันยารัตน์ 
เจริญสุข 

47 8 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทยฯ 58 

16 นางสินีนาฎ พัด
ทอง 

39 7 คศ.2 ศษ.ม บริหารการศึกษา สังคม 18 

17 นายก าพล  
เสลานนท์ 

41 7 คศ.1 ศศ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ 24 

18 นางสาวฑิฆัมพร 
จันท์นาค 

29 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทยฯ 18 

19 นางสาวศิริกุล  
สันตกิจ 

32 6 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 36 
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20 นางกัณฑา  วีร
เสนีย์ 

40 6 คศ.1 ค.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 28 

21 ว่าที่ ร.ต.หญิง 
ศิริพร  ดีจรัส 

33 4 คศ.1 วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมฯ 42 

22 นางสาวณัฐ
กานต์  ชื่นหุ่น 

39 4 คศ.1 ค.บ. พลศึกษา พละฯ 56 

23 นายธีรพงษ์ 
ภิรมย์รื่น 

32 4 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทยฯ 24 

24 นางสาวมัชฌิมา  
ลี้สมบูรณ ์

26 3 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 216 

25 นางสาวปณิฎฐา 
เกลียวสัมพันธ์
ใจ 

25 2 คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 203 

26 นายวิชัย  ธนะ
ภูมิชัย 

41 1 คร ู ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคม 72 

27 นายธีรศักดิ์  
เจือกโว้น 

33 1 คร ู วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ 

วิทย์ฯ 24 

28 นายภูริวิทย์ รุ่ง
สิทธิวรรณ 

28 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอนภาษาจีนใน
ฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

จีน - 

29 นางสาวศิริ
กาญจน์  เสนีย์
วงศ์ ณ อยุธยา 

26 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ไทยฯ - 

พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 
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ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

- - - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

ภาระงาน/ 
ปฎิบัติงาน 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวณปภา   
 ศรีวิเศษ 

27 1 คบ. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานธุรการ งบประมาณ 

        
 
5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 อาคารสถานที่ของโรงเรียนปีแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดหนองโพจ านวน3ห้อง 
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2520  ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียน  ซึ่งมี  2  หลัง  8  
ห้องเรียน  รวมครุภัณฑ์  ราคาประมาณ  600,000  บาท  ห้องน้ าห้องส้วม 2 หลังแฝด ราคาประมาณ 
50,000 บาท โรงจอดรถราคาประมาณ 100,000 บาทโดยใช้เงินของผู้บริจาคทั้งสิ้น 
 ปีงบประมาณ 2521ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน เป็นเงิน180,000 บาท  
บ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  80,000  บาท  ห้องน้ าห้องส้วม  1  หลัง  เป็นเงิน  40,000  บาท  และ 
อาคารเรียน  216 ค.  ครึ่งหลังเป็นเงิน  1,050,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2522  ได้งบประมาณสร้างหอประชุม   เป็นเงิน  1,000,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2523   ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  2  หน่วย  เป็นเงิน  55,000  บาท  
ถังเก็บน้ าฝนแบบ  ฝ.33  จ านวน  2  ชุด  เป็นเงิน  101,800  บาท  และ  ต่ออาคารเรียน     216 ล. อีก
ครึ่งหลัง  เป็นเงิน  1,450,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2524  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  190,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2525  ได้งบประมาณสร้างถังน้ าประปา  เป็นเงิน  120,000  บาท   บ้านพักครู  
1 หลัง  เป็นเงิน  208,000  บาท  นอกจากนั้นยังได้มีการทอดผ้าป่าที่ระลึกฉลองกรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี
สร้างป้ายหน้าประตูโรงเรียนและป้ายชื่อโรงเรียน  เป็นเงิน  77,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2526  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง   เป็นเงิน  218,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2527   กรมสามัญศึกษา  ได้รับโรงเรียนเข้าโครงการ  มพช.2 รุ่น  2  ได้งบประมาณ
ต่างๆ  ดังนี้  อาคารเรียน  1  หลัง   พร้อม อุปกรณ์ประกอบห้อง  โรงฝึกงาน  2  หลัง  บ้านพักครู  2  หลัง
(แฝด)  ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 



15 
 

 ปีงบประมาณ  2528  ได้รับอุปกรณ์ประกอบห้องจากกรมสามัญศึกษา  
 ปีงบประมาณ  2529 ได้รับอุปกรณ์ประกอบห้องจากรมสามัญศึกษา 
 ปีงบประมาณ  2530 ได้รับเงินบริจาคปรับปรุงห้องพักครูชั้นล่างและห้องสหกรณ์ 
 ปีงบประมาณ  2532 ได้รับบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์สร้างสนามวอลเลย์บอล  1  สนาม 
 ปีงบประมาณ  2533 ได้รับบริจาคเงินและวัสดุเทพ้ืนใต้ถุนอาคารเรียน  216 ค. 
 ปีงบประมาณ  2534 ได้รับบริจาคหินจากโรงโม่หินชิ้นแสงชัยเพ่ือก่อสร้างและปรับปรุง  ถนนใน
บริเวณโรงเรียนคิดเป็นมูลค่า  100,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2535 ได้รับเงินและวัสดุ  ส าหรับปรับปรุงกั้นห้องใต้อาคารเรียนแบบ 216 ค. 
เพ่ือเป็นห้องส านักงาน  ห้องเรียน  คิดเป็นมูลค่า  200,000  บาท 
 ปีงบประมาณ 2536   ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  16  เครื่อง  และเครื่องปรับอากาศ 
  11 เครื่อง จากคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนหนองโพวิทยา   คิดเป็นมูลค่า 408,500 บาท 
 ปีงบประมาณ  2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  108 ล.  จ านวน  1  หลัง เป็นเงิน 
4,042,000  บาท  และมีเงินเหลือ  จ านวน  711,625  ซึ่งได้น าเงินเหลือจ่ายไปปรับปรุงห้องประชุม  ต่อเติม
ใต้ถุนอาคารเรียนแบบ  108 ล.  และซื้อรถยนต์ประจ าโรงเรียน  1  คัน  จัดสร้างห้องน้ า  ห้องส้วม  1  ที่ 
เป็นเงิน  180,000  บาท  บ้านพักภารโรง  1  หลัง   เป็นเงิน  121,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2538 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล  เป็นเงิน  125,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2539 ได้รับงบประมาณถังน้ าฝน  ฝ.33  เป็นเงิน  61,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2540 ได้รับงบประมาณวัสดุ(ดินถมสนามฟุตบอล)  400,000  บาท 
          ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์และห้อง 
                                      ปฏิบัติการทางภาษา  เป็นเงิน  1,002,100  บาท 
          ปีการศึกษา  2543   ได้รับงบประมาณสร้างท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.50 เมตร ยาว                                                    
400 เมตร สนามบาสเกตบอล แบบ FBI 
                                     หอประชุม  ระบบไฟ  โครงหลังคา  เวที 

ปีการศึกษา  2544  ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วม  แบบ  6  ที่ /27 
       น าเงินบริจาคปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์  และ  โรงอาหาร 
       ปรับปรุงห้องส านักงาน  4  ฝ่าย 
ปีการศึกษา  2545  จัดสร้างโรงเก็บรถนักเรียน    ปูอิฐตัวหนอนลานหน้าเสาธง 
       จัดท าถนน คสล.  ทางเข้าโรงเรียนพร้อมทางเดิน 
ปีการศึกษา  2546  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2547  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  30  เครื่อง  และ 
                        จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ิมข้ึนอีก  1  ห้อง 
ปีการศึกษา  2548  จัดสร้างห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (E-Classroom) 
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ปีการศึกษา  2549  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  15  เครื่อง 
ปีการศึกษา  2550  ทอดผ้าป่าการศึกษา ทาสีอาคาร 1 และ จัดท ารั้วด้านหลังโรงเรียน     
ปีการศึกษา  2552  ปรับปรุงห้องน้ าชาย 
       สร้างเข่ือนกันดินพังทลายริมสระแก้ว 
       ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียนเป็นโรงอาหาร 
       ปรับปรุงโรงอาหารเก่าเป็นที่จอดรถนักเรียน 
       จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจ านวน  30  เครื่อง  
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย    
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
       จัดสร้างห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2  ห้อง 
       ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
       ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

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

      ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมโดยติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้อง 
      ภาษาอังกฤษ  ห้องสุขศึกษาฯ และ ห้องศิลปะ 
      ร่วมกับเทศบาลต าบลหนองโพปรับปรุงสนามโดยติดตั้งเสาไฟฟ้า 
      (สปอร์ตไลท์) รอบสนาม 

ปีการศึกษา 2557   ปรับปรุงบ้านพักครู 3 หลังเป็นหอพักนักกีฬา 
         ปรับปรุงโรงอาหาร 
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ปีการศึกษา 2558-2559  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ ทางเชื่อมอาคารโดยได้รับเงิน 
         บริจาค จาก คุณกมล  ว่องกุศลกิจ จ านวน 200,000 บาท 
                        สร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 
ปีการศึกษา 2560-2562  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงจอดรถหอพัก
นักกีฬา 

6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ชุมชนหนองโพเป็นชุมชนแห่งความพอเพียงที่เก่าแก่และเข้มแข็งมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  จาก
ในอดีตตราบจนกระทั่งปัจจุบัน และที่ส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด ชาวชุมชนหนองโพเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนหนองโพวิทยา จึง
มีความผูกพันต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนและโรงเรียนมีการรับและการให้ความเอ้ืออาทร มอบความ
ปรารถนาดีให้แก่กันมาตลอดระยะเวลา 41 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน 
 โดยภาพรวมเศรษฐกิจของชุมชนหนองโพ มีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงให้การสนับสนุนโรงเรียน
ด้วยดีตลอดมาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที ่ด้านเงินทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาการให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ และก าลังสติปัญญา 
 จากการส ารวจพบว่า ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา มีเชื้อชาติไทยและคนไทยเชื้อชายจีน มอญ และลาว (ไทยยวน) ปะปนอยู่ในบาง
หมู่บ้านจ านวนเล็กน้อย 
 ต าบลหนองโพจัดการบริหารท้องถิ่นในรูป เทศบาลต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล  มีวัด
หนองโพเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน นอกจากวัดจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังเป็น
ศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสาธารณะทางสังคม
ในทุกโอกาสอย่างสม่ าเสมอ 
 ชุมชนหนองโพเป็นชุมชนที่ผสมผสานระหว่างชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชน  อันได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 
จ ากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรัศมี 5 กิโลเมตรของชุมชนหนองโพ มีโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตั้งอยู่อีกไม่
น้อยกว่า 5 โรงงาน   อย่างไรก็ตามชาวชุมชนหนองโพดั้งเดิมยังยึดอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนมตามแนว
พระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 ค่านิยมของชุมชนหนองโพ ส่วนหนึ่งยังคงเป็นค่านิยมที่ดีงามดั้งเดิมของผู้คนรุ่นเก่าที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การยึดมั่น จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวหนองโพ
อย่างสูงสุดในการจัดตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพ ซึ่งก่อให้เกิดอาชีพที่มีรายได้มั่นคงสม่ าเสมอ เป็นชุมชนที่
พ่ึงตนเอง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มาตราบจนกระทั่งปัจจุบัน  ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในพุทธ
ศาสนาและพิธีกรรม การเคารพอาวุโส  กตัญญูรู้คุณ ส่วนคนรุ่นใหม่ นอกจากจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามดั้งเดิมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังรับค่านิยมที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ อันได้แก่ ค่านิยมด้านวัตถุนิยม และบริโภค
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นิยม เนื่องจากชุมชนหนองโพเป็นชุมชนเปิด สามารถติดต่อคมนาคมกับกรุงเทพฯ ได้ในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีรถ
ประจ าทางสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และไปยังตัวเมืองที่เจริญด้วยวัตถุนิยม ถึง 10 สาย 
 คนรุ่นใหม่ในชุมชนจึงค่อนข้างทันสมัย มีการศึกษารับรู้ข่าวสารความเป็นไปของสังคมได้อย่างทัน
เหตุการณ์ มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกในการศึกษาหรือในการประกอบอาชีพค่อนข้างสูง  เห็นความส าคัญ
และคุณค่าของการศึกษา 
 โดยภาพรวมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้จ านวนนักเรียนของโรงเรียนหนองโพวิทยาค่อนข้างคงที่ไม่
ขยายตัว และมีแนวโน้มลดลง ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในชุมชนจึง
เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนที่จะต้องเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในทุกรูปแบบตลอดจน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชนว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอบรับของสังคม  

อนึ่งในปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนในโครงการกีฬาฟุตบอลในทุกระดับชั้นจาก
นักเรียนทั่วประเทศส่งผลให้จ านวนนักเรียนในส่วนนักกีฬาคิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมดและจ านวน
นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา 
7.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
ห้องสมุดโรงเรียนหนองโพวิทยา 
ชุมนุมไก่พ้ืนบ้าน 

150 
200 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
วัดหนองโพ 
วัดหนองน้ าขาว 
สหกรณ์โคนมหนองโพ 

20 
10 
10 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

นางสุกัญยา  ดุษรักษ์ 
 

เลี้ยงโคนม 

8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       8.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 
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สถานศึกษา ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจังหวัดราชบุรี
ชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ รุ่นอายุ 17 ปี 

ชมรมฟุตบอลจังหวัดราชบุรี 

ผู้บริหาร ผู้บริหารดีเด่น สพม.8 
ครู 1.รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ระ

เภททดลอง ระดับ มต้น 
2.รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภท ม.ปลาย 

สพฐ. 

นักเรียน นายอนุวัฒน์  มาตะราช ติดทีมชาติไทย อายุ 16 ปี 
ชิงแชมป์เอเชีย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกรองน าจาก

ธรรมชาติ 
1.รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ระเภท
ทดลอง ระดับ มต้น 

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 560 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 3 70 30 100 33.33 
ม.2 3 90 35 125 41.67 
ม.3 3 120 31 151 50.33 
รวม 9 280 96 376 41.78 
ม.4 2 58 16 74 37 
ม.5 2 37 15 52 26 
ม.6 2 46 12 58 29 
รวม 6 141 43 184 30.67 

รวมทั้งหมด 15 420 140 560 37.33 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 40 38 21 9 29 54 71 40 

ม.2 44 18 17 51 39 70 32 53 

ม.3 60 2 10 51 34 85 76 79 

รวม 144 58 48 111 102 209 179 172 

ม.4 22 20 13 31 13 46 41 0 

ม.5 11 1 4 20 18 33 32 0 

ม.6 24 11 9 36 10 47 26 48 

รวม 57 32 26 87 41 126 99 48 

ร้อยละ 39.11 17.51 14.40 38.52 27.82 65.18 54.09 54.59 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 100 - 2 98 - 98 98.00 
ม.2 125 - 6 119 - 119 95.20 
ม.3 151 - 16 135 - 135 89.40 
รวม 376 - - 352 - 352 93.62 
ม.4 74 - 4 70 - 70 94.60 
ม.5 52 - 11 41 - 41 78.85 
ม.6 58 - 7 51 - 51 87.93 
รวม 560 - 46 514 - 514 91.79 

ร้อยละ 100 - 8.21 91.79 - 91.79  
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผา่น ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
ม.1 100 - - 98 - 98 98 
ม.2 125 - - 119 - 119 95.2 
ม.3 151 - - 135 - 135 89.40 
รวม 376 - - 352 - 352 93.61 
ม.4 74 - - 70 - 70 94.59 
ม.5 52 - - 41 - 41 78.84 
ม.6 58 - - 51 - 51 87.93 

รวม 560 - - 514 - 514 91.78 

ร้อยละ 100 - - 91.78 - 91.78 91.78 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562   ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผา่น ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 514 - 514 91.78 
2. ความสามารถในการคิด - - 514 - 514 91.78 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - 514 - 514 91.78 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - 514 - 514 91.78 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี - - 514 - 514 91.78 

รวม - - 514 - 514 91.78 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 46.22 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 21.45 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 27.61 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.94 32.98 33.25 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลีย่ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 47.95 46.22 – 1.73 
คณิตศาสตร ์ 23.78 21.45 – 2.33 
วิทยาศาสตร ์ 31.38 27.61 – 3.77 
ภาษาอังกฤษ 26.46 27.94 + 1.48 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรยีน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 31.80 43.02 42.21 
คณิตศาสตร ์ 15.46 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร ์ 24.46 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 22.09 28.97 29.20 
สังคมศึกษาฯ 29.55 36.10 35.70 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562  

รายวิชา 

คะแนนเฉลีย่ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 36.57 31.80 – 4.77 
คณิตศาสตร ์ 21.08 15.46 – 5.62 
วิทยาศาสตร ์ 24.27 24.46 + 0.19 
ภาษาอังกฤษ 23.13 22.09 – 1.04 
สังคมศึกษาฯ 31.34 29.55 – 1.79 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดเีลิศ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

ค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนดผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ เป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
ผู้ เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมผู้ เรียนมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม  ปลอดภัย
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดและมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามเป้าหมาย/ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท า งาน 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท า 
งานหรืองานอาชีพสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลังเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและได้ก าหนดเป้าหมาย
และเกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยอิงบริบทโรงเรียน
หนองโพวิทยา นักเรียนหนองโพวิทยามีนักเรียนมีการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ฝึกให้มีระเบียบวินัยและ
พัฒนาไปเป็นวิชาชีพต่อไปโดยโครงการในกลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษาพัฒนา นักเรียนที่สนใจดนตรีมีครู
ฝึกฝนเฉพาะและต่อยอดเป็นอาชีพ ก าหนดให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนโดยพัฒนาทักษะระเบียบสร้าง
คุณธรรม โดยโครงการส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียน 



24 
 

คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้ เรียนผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ผู้เรียนมีความรู้ 
 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ต่ าและก าหนดแนวทางแก้ไข โดยจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นที่ ครู วิธีสอนของครู สื่อการสอน นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มี
การทบทวนวิชาในช่วงเวลาว่างตามความสนใจนักเรียน ให้ผู้เรียนนอกเวลาเรียนโดยมุ่งเน้นยกระดับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนระดับต่ า และ กลาง ให้สูงขึ้นเป็นมีความรู้  ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าหมาย
สถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนกับผลการประเมินที่เกิดขึ้นจริง และผลได้ผ่านในระดับดี
เลิศ 
 การจัดการด้านพัฒนาผู้เรียนใช้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้) ในแต่ละกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้  ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จัดกิจกรรมรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม บริหารจัดการเอกสารให้เกิดการลดใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดสิ้นเปลือง กิจกรรม ทบทวนบทเรียน (ติว)
ก่อนสอบโอเน็ตโดยจัดครูสอนในแต่ละกลุ่มสาระนอกเวลาเรียนพร้อมสื่อที่นักเรียนศึกษาด้วยตนเองได้ และ
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือหาข้อดีข้อด้อยเพ่ีอพัฒนาต่อไปในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนสื่อสาร คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด กล้าแสดงออก สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลหนองโพวิทยา      
มุ่งเน้นกิจกรรมที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร   ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ร่วมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยมตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรก าหนด    เป็นผู้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ตลอดจนเป็นผู้มีค่านิยมตามความต้องการของสังคมไทยตามนโยบายของรัฐบาล จุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนา 
ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนที่ชัดเจนที่เห็นได้ชัดเจน 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าเป้าหมาย) โดยมีผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าหมาย

สถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนกับผลการประเมินที่เกิดขึ้นจริง (ผลสัมฤทธิ์นักเรียน) อยู่ที่
ระดับคุณภาพดีมีกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล ตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการกับหลักสูตร
ต้านทุจริต โครงการคุณธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต รายงานมีปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายงานมีปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนมีการน าผลการประเมินตนเอง
ในปีที่ผ่านมา มาก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไข(แผนพัฒนาการศึกษา) มีการแต่งตั้งคณะท างานด้าน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ P-D-C-A (ค าสั่ง
งานในหน้าที่) โรงเรียนมีการจัดท าโครงการส่งเสริมการอ่าน เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน(สรุปบันทึกรักการอ่าน)โครงงานที่ค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยการใช้สื่อ ICT ในการน าเสนอผลงานของนักเรียนทุกชั้น มีการประชุมคณะครู /นักเรียน วางแผน
วิธีด าเนินการ ก าหนดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม (บันทึกการประชุม
ผู้ปกครอง)มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการค้นคว้าด้วยตนเองจัดท าใน
รูปแบบโครงงาน(นวัตกรรมเครื่องให้อาหารไก่) ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน(บันทึกน้ าหนักส่วนสูง) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ผลการประเมินผู้เรียน) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด (บันทึกการใช้ห้องสมุด) ผู้เรียนวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จผู้เรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้เรียน 
คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนสื่อความ สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด  ตลอดปี
การศึกษา สรุปข้อมูลรักการอ่าน / สมุดบันทึกการอ่าน สรุปโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ/
ภาษาท่ีสาม สรุปโครงการภาษาไทย สรุปโครงการกิจกรรมทักษะทางการค านวณและ คณิตศาสตร์ สรุปการ
เขียนเรียงความ สื่อความของนักเรียนใน วันส าคัญต่าง ๆ)   

ประเด็นพิจารณา 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา สรุปโครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานโครงงานที่มีคุณภาพของนักเรียน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผลงานนักเรียนและ

รายงานวิชาการ สรุปโครงการนักกีฬาช้างเผือกและนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถ การคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป
ผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนสื่อความในระดับดีขึ้นไป 

ประเด็นพิจารณา 3 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ผลงานหรือนวัตกรรม
ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ/เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ /โครงงาน

http://www.ap.ac.th/site/index.php/2017-12-05-13-24-16/active-learning
http://www.ap.ac.th/site/index.php/2017-12-05-13-24-16/active-learning
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ผลงานและการเผยแพร่จากการโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆใน
ระดับดีข้ึนไป 

ประเด็นพิจารณา 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนผ่าน
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมในระดับ
ดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ ์

ประเด็นพิจารณา 5 มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไปนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับ 3 ขึ้นไป
นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไปนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียน
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป   หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระ/หลักสูตรท้องถิ่นงาน ตาราง
การจัดการเรียนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินหลักสูตร โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

ประเด็นพิจารณาที่ 6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสรุปข้อมูลการแนะแนว
การศึกษาต่อนักเรียน ม.3 และ ม.6/สรุปผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 นักเรียน มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพสรุปผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6/สรุปข้อมูลเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพของผู้เรียน/ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 

ประเด็นพิจารณาที่ 7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดนักเรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในระดับดีขึ้นไปสรุปงานวินัยและความประพฤติของนักเรียน
สรุปโครงการคุณธรรมและจริยธรรมสรุปกิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา/สรุปกิจกรรมตักบาตรสรุป
กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนกิจกรรมกิจกรรมโฮมรูม/กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโรงเรียนสุจริตวิชาการ
ป้องกันการทุจริต วิชาหน้าที่พลเมือง 

ประเด็นพิจารณาที่ 8  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยสรุปโครงการรักษ์ภาษาไทย   / 
กิจกรรมวันสุนทรภู่สรุปกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเช่น  แห่เทียนจ าน าพรรษา ฯ สรุป
กิจกรรมทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ไทยสรุปกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้/ครูภูมิปัญญาใน ท้องถิ่น โครงการ
ปรับปรุงห้องเกษตรเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้การงาน กิจกรรมทัศนศึกษา 
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ประเด็นพิจารณาที่ 9 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสรุปกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีสรุปกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียนสรุปกิจกรรมท างานเครือข่ายนักเรียน
ตามแนววิถีประชาธิปไตย/ภาคีเครือข่ายและกิจกรรมกรรมการสถานศึกษาสรุปกิจกรรมสาธารณประโยชน์
โรงเรียนหนองโพวิทยาโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการสร้างความ
ร่วมมือและสื่อสารชุมชน 

ประเด็นพิจารณาที่ 10 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสรุปผลทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ
สุขภาพจิตสรุปผลน้ าหนัก ส่วนสูง และภาวะทางโภชนาการของนักเรียนสรุปผลการแข่งขันทักษะกีฬาทั้ง
ภายในและภายนอก/โครงการแข่งขันกีฬาสรุปผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว/ โรงเรียนปลอดบุหรี่/งาน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด/สรุปผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อต้านยาเสพติดโครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและสวัสดิการนักเรียนและบุคลากรสรุปโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ /
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผลการประเมิน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณา 
               ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ           

29.25 32.02 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
         1.1 สรุปโครงการรักการอ่าน ในการเปรียบเทียบ
ค่า - สรุปการเขียนเรียงความ สื่อความของนักเรียนใน
วันส าคัญต่าง ๆ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาไทย 

35 39.11 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 สรุปโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ, การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษได้คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป ตามแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ
ของแต่ละระดับชั้นที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น ผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

25 27.82 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 สรุปโครงการกิจกรรมทักษะทางการค านวณ 15 17.51 อยู่ในระดับ ดี 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

และคณิตศาสตร์  ผลสัมฤทธิ์สาระคณิตศาสตร์ สูงกว่าเป้าหมาย 
        1.4 สรุปข้อมูลรักการอ่าน / สมุดบันทึกการอ่าน-
สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา งาน
สารสนเทศห้องสมุด 

42 43.66 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

64.16 72.23 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.1 สรุปโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 

15 14.40 
อยู่ในระดับ ดี 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2.2 สรุปโครงการกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
80 90 

อยู่ในระดับ ดี 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 งานโครงงานที่มีคุณภาพของนักเรียน/โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนผลงานนักเรยีนและรายงานวิชาการ 70 80 

อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 สรุปโครงการนักกีฬาช้างเผือกและนักกีฬาที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระสุขศึกษาพลศึกษา 

50 69 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 70 80 อยู่ในระดับ ดี 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 1ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวน 

ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานสารสนเทศห้องสมดุ 

25 
15 

40 35 
35 

35 

35 35 

35 

35 

35 35 

http://www.ap.ac.th/site/index.php/2017-12-05-13-24-16/active-learning
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถ การคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 สรุปผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนสื่อความ
ในระดับดีขึ้นไป 

100 100 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 50 52.35 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ผลงานหรือนวัตกรรมของผู้เรียนทุกกลุ่ม
สาระ/เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานพ้ืนฐานอาชีพ /โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์/ผลงานและการเผยแพร่จากการโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆในระดับดีขึ้นไป 

50 52.35 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจจารณา 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุปกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ผลงานนกัเรียนและรายงานวิชาการ 

ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระสขุศกึษาพลศกึษา แผนการจดัการเรียนรู้ Active Learning ผลสมัฤทธ์ิ อ่าน คิด วิเคราะห์เขียน 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

67.5 85 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.1นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรมในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษาผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

75 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 โครงการพัฒนางานโสตทัศนปูกรณ ์
60 70 

อยู่ในระดับ ดี 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณาที่ 3 นวัตกรรม 

การสร้างนวตักรรม 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 51.31 58.13 อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

35 39.11 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

15 17.51 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

15 14.40 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

35 38.52 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

55 54.09 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 65.18 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 54.59 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 25 27.82 อยู่ในระดับ ดี 
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ประเด็นพิจารณาที่ 4 ด้านการใช้เทคโนโลยี 

ความสามารถด้านเทคโนโลยี โครงการพฒันาโสตทศันปูกรณ์ 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป          สูงกว่าเป้าหมาย 
5.9 หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระ/หลักสูตร
ท้องถิ่นงาน 

90 92 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.10 ตารางการจัดการเรียนการสอน/แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

80 85 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

5.11 ประเมินหลักสูตร 
80 81 

อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

5.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์    

65 70 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

68 72 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

75 79 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.15 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

78 79 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5.16 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

50 61 
อยู่ในระดับ ดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 72.5 77.29 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

6.1 สรุปข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม. 
3 และ ม.6/สรุปผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 95 100 

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
สูงกว่าเป้าหมาย 

6.2 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี ต่อ
งานอาชีพสรุปผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6/สรุป
ข้อมูลเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพของผู้เรียน/ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 

50 54.59 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ผลสมัฤทธ์ิภาษาไทย ผลสมัฤทธ์ิคณิตศาสตร์ ผลสมัฤทธ์ิวิทยาศาสตร์ 

ผลสมัฤทธ์ิสงัคมฯ ผลสมัฤทธ์ิศิลปะ ผลสมัฤทธ์ิสขุศกึษาฯ 

ผลสมัฤทธ์ิการงานฯ ผลสมัฤทธ์ิภาษาต่างประเทศ หลกัสตูร 

แผนการจดัการเรียนรู้ ประเมินหลกัสตูร ยกผลสมัฤทธ์ิคณิตศาสตร์ 

ยกผลสมัฤทธ์ิสขุศกึษาฯ เพิ่มผลสมัฤทธ์ิสาระการงานฯ โครงการจดัการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

55.78 

 
62.83 

 
อยู่ในระดับดี 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 จากตารางที ่1  แสดงค่ารอ้ยละของเป้าหมายและผลการประเมนิมาตรฐานที ่1ดา้นผลสมัฤทธิ ์
ทางวชิาการของผู้เรยีน คุณภาพผู้เรยีนปีการศึกษา 2562 พบว่าผลการด าเนินการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สงูกว่าเป้าหมายอยูใ่นระดบั ด ี 
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ประเด็นพิจารณาที่ 6 มีความรู้ พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

แนะแนวการศกึษาต่อ เจตคติ/ผลสมัฤทธ์ิกลุม่สาระการเรียนรู้การงานฯ 
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ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 40 38 21 9 29 54 71 40 

ม.2 44 18 17 51 39 70 32 53 

ม.3 60 2 10 51 34 85 76 79 

รวม 144 58 48 111 102 209 179 172 

ม.4 22 20 13 31 13 46 41 0 

ม.5 11 1 4 20 18 33 32 0 

ม.6 24 11 9 36 10 47 26 48 

รวม 57 32 26 87 41 126 99 48 

ร้อยละ 39.11 17.51 14.40 38.52 27.82 65.18 54.09 54.59 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบั 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ ภาษาต่างประเทศ สขุศกึษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 100 - - 98 - 98 98 
ม.2 125 - - 119 - 119 95.2 
ม.3 151 - - 135 - 135 89.40 
รวม 376 - - 352 - 352 93.61 
ม.4 74 - - 70 - 70 94.59 
ม.5 52 - - 41 - 41 78.84 
ม.6 58 - - 51 - 51 87.93 
รวม 560 - - 514 - 514 91.78 

ร้อยละ 100 - - 91.78 - 91.78 91.78 
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การอา่น การคิดวิเคราะห์ การเขียน 

การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 
               ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

84.22 88.77 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ในระดับดีขึ้นไป 

95 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.2 สรุปงานวินัยและความประพฤติของนักเรียน 

80 87 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.3สรุปโครงการคุณธรรมและจริยธรรม 

80 87 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.4สรุปกิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา/สรุป
กิจกรรมตักบาตร 

80 85 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.5 สรุปกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียน 

80 80 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.6 กิจกรรมโฮมรูม/กิจกรรมหน้าเสาธง 

75 80 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.7 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

75 80 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.8 วิชาการป้องกันการทุจริต 

96 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1.9 วิชาหน้าที่พลเมือง 

97 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

88.83 93.16 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
2.1 สรุปโครงการรักษ์ภาษาไทย   / กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

83 85 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 สรุปกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
เช่น แห่เทียนจ าน าพรรษา ฯ 

90 95 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
2.3 สรุปกิจกรรมทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ไทย 

90 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
2.4 สรุปกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้/ครูภูมิปัญญาใน  
ท้องถิ่น 

90 95 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
2.5 โครงการปรับปรุงห้องเกษตรเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
การงาน 

90 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

เท่ากับเป้าหมาย 
2.6 กิจกรรมทัศนศึกษา 

90 94 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

86.33 95.5 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
3.1 สรุปกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

86 87 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 สรุปกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน และสภา 
นักเรียน 

87 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
3.3 สรุปกิจกรรมท างานเครือข่ายนักเรียนตามแนววิถี 
ประชาธิปไตย/ภาคีเครือข่ายและกิจกรรมกรรมการ
สถานศึกษา 

88 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 สรุปกิจกรรมสาธารณประโยชน์โรงเรียนหนองโพ
วิทยา 

88 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
3.5 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

79 86 
อยู่ในระดับดี 

สูงกว่าเป้าหมาย 
3.6 โครงการสร้างความร่วมมือและสื่อสารชุมชน 

90 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

80 96.66 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4.1 สรุปผลทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ 
สุขภาพจิต 

80 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4.2 สรุปผลน้ าหนัก ส่วนสูง และภาวะทางโภชนาการ 
ของนักเรียน 

80 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4.3 สรุปผลการแข่งขันทักษะกีฬาทั้งภายในและ 
ภายนอก/โครงการแข่งขันกีฬา 

80 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4.4 สรุปผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว/ โรงเรียน 
ปลอดบุหรี่/งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด/
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด 

80 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสวัสดิการนักเรียน
และบุคลากร 

80 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4.6 สรุปโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
และศิลปะ/ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

80 100 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

 
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

84.84 93.52 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
  
 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่าสูงกว่าเป้าหมายอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ด ี
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

ดี 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 
จากตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 
ผลที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนที่ชัดเจนรายงานมีจุดเด่นนักเรียนหนองโพวิทยามี 

ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลสามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นโคชผู้ฝึกสอนมีการสร้างการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
ระดับดีขึ้นไปสรุปงานวินัยและความประพฤติของนักเรียนสรุปโครงการคุณธรรมและจริยธรรมสรุปกิจกรรม
เข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา/สรุปกิจกรรมตักบาตรสรุปกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนกิจกรรมกิจกรรมโฮมรูม/
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโรงเรียนสุจริตวิชาการป้องกันการทุจริต วิชาหน้าที่พลเมืองมีความรักความเป็น
ไทย สามัคคี ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยสรุปโครงการรักษ์ภาษาไทย   / กิจกรรมวันสุนทรภู่สรุป
กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเช่น แห่เทียนจ าน าพรรษา ฯ สรุปกิจกรรมทางด้านดนตรี – 
นาฏศิลป์ไทยสรุปกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้/ครูภูมิปัญญาใน ท้องถิ่น โครงการปรับปรุงห้องเกษตรเพ่ือเป็น
ศูนย์การเรียนรู้การงาน กิจกรรมทัศนศึกษาและการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สรุปกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสรุปกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียนสรุปกิจกรรมท างาน
เครือข่ายนักเรียนตามแนววิถีประชาธิปไตย/ภาคีเครือข่ายและกิจกรรมกรรมการสถานศึกษาสรุปกิจกรรม
สาธารณประโยชน์โรงเรียนหนองโพวิทยาโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โครงการสร้างความร่วมมือและสื่อสารชุมชนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสรุปผลทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และสุขภาพจิตสรุปผลน้ าหนัก ส่วนสูง และภาวะทางโภชนาการของนักเรียนสรุปผลการแข่งขัน
ทักษะกีฬาทั้งภายในและภายนอก/โครงการแข่งขันกีฬาสรุปผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว/ โรงเรียน
ปลอดบุหรี่/งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด/สรุปผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อต้านยาเสพติดโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพและสวัสดิการนักเรียนและบุคลากรสรุปโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและ
ศิลปะ/ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น ยกผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET มีการเสนอโรงเรียนควรจัดท าโครงการร่วมมือกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท า M.O.U ร่วมกันในการพัฒนาด้านสุขภาวะ และสุนทรียภาพ  คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและเสนอ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เขียนที่หลากหลาย เช่น  จัดกิจกรรม “ค้นคว้า 5 นาที” โดยก่อนเรียนในทุกรายวิชาก าหนดให้นักเรียนได้ค้นคว้าสาระ
ในรายวิชานั้น ๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ต หรือ แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และบันทึกความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วย
ตนเองเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนพัฒนาโครงการส่งเสริมการอ่านให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น พัฒนา
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์หรือห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Classroom) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยระดมสรรพก าลังจาก
ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมครูและนักเรียนตามแนวทางของนโยบาย Thailand 
4.0 ของรัฐบาลประสานความร่วมมือกับกับองค์กรที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง Active Learning  ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมโดยการระดมสรรพก าลังทั้งด้าน  พลังกาย  พลังใจ  พลังความคิด     พลังสติปัญญา 
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ตลอดจนพลังทรัพย์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน และ โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนที่
เพียงพอเหมาะสมเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่
สุจริตต่อไป 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์

ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ ์และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

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

ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  13. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ ทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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  15. ยกระดับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

16. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

17. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 

18. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม 
19 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
  20. สร้างเสริมให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

21. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
22. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
23. สร้างเสริมให้ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
24. สร้างเสริมให้ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว      

ชุมชนและสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

วิธีการพัฒนา 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ ในการปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจัดระบบ 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัยรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิด
จากการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน
หนองโพวิทยา การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ใน
ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง  

ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพื้นฐานและบริบทส าคัญของสถานศึกษาที่แสดงถึงสภาพการด าเนินงานที่เอ้ือต่อกระบวนการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนโดยโรงเรียน มีอัตราส่วนของจ านวน ผู้เรียน 
37.88  ต่อ 1 ครู เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมตาม สัดส่วนนักเรียน จ านวนที่ มีอัตราส่วนของจ านวน ผู้เรียน 40 
ต่อ 1 ห้อง มีจ านวนครูเพียงพอ และจ านวนชั้นเรียนที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ภาระครูมีภาระ
งานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง 20 ต่อ 1 สัปดาห์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( infrastructure) ปัจจัยพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา เช่น สภาพห้องเรียน ยังต้องใช้ห้องร่วมกันบางส่วนต้องใช้เป็นห้องปฏิบัติการ สภ าพ
ห้องปฏิบัติการ ยังต้องใช้เครื่องมือ สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนเสริมทักษะเฉพาะด้านมี 
อินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีมีบริบทสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานศึกษา ที่ตั้ง ชุมชน นักเรียนสามารถ
มาโรงเรียนสะดวก ไม่ต้องข้ามถนนที่เป็นเส้นทางอันตรายสันจรสะดวก มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เสมอ ด้าน
สาระสนเทศข้อมูลในการได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน จากชุมชน ผู้ปกครอง 
หรือหน่วยงานภายนอกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

โรงเรียนหนองโพวิทยามีบริบทสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานศึกษาในชุมชนเป็นชุมชนที่ท าอาชีพโค
นมเป็นหลัก ที่ตั้งชุมชน มีความเจริญด้านวัตถุแต่สภาพครอบครัวยังเป็นครอบครัวเดี่ยว และมีการให้ข้อมูลใน
การได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน จากชุมชน ผู้ปกครอง หรือหน่วยงาน
ภายนอก ได้จาก เทศบาล อบต สหกรณ์โคนม และโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ท าในโรงเรียนเครือข่าย ข้อมูลและสรุปสถานการณ์ของ
สถานศึกษาที่ได้จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นข้อมูลหรือปัจจัยที่มีนัยส าคัญต่อคุณภาพผู้เรียนและความเหมาะสมของแผนการจัดการศึกษาปัจจัยที่
สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการ
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จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีปัจจัยด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีปัจจัยด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีปัจจัยด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด
จุดเด่นหรือจุดที่ควรพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนการปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความเป็นระบบ 

ข้อค้นพบจาก SAR/การสังเกต/การสัมภาษณ์/ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
1.  โรงเรียนวิ เคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองโพวิทยา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

2. โรงเรียนมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ที่มีต่อโรงเรียนให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษาทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล ระหว่าง 
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้มีความสัมพันธ์ที่เป็นเอกภาพ มุ่งการด าเนินงานตามวงจร P-D-C-A เน้นการ
ก ากับติดตาม ดูแล นิเทศ เพ่ือการปรับปรุง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดูแลอาคารสถานที่  ภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนมีความเชื่อถือได้ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการคณะกรรมการสถานศึกษา รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 90 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนครูมี
กระบวนการการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของ
สถานศึกษาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วย
ความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม 
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม  ผลการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนในระดับ ดี มีการปฏิบัติ
ที่ดีหรือนวัตกรรมของผู้เรียน ในชั้นเรียนหลากหลาย  

มีปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 11  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที่ 12  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/คู่มือบริหาร แผนปฏิบัติการ ของสถานศึกษา/คู่มือบริหารบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ/
คู่มือบริหาร บริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคล/คู่มือบริหารบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ/คู่มือบริหาร 
บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คู่มือบริหารสรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองสรุปผลการ
ประชุมและการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาสรุปผลการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน
ภายนอกโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 

ประเด็นพิจารณาที่  13  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สรุปผล/โครงการ แผนบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณพัสดุและ
สินทรัพย์/ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผนงานสารบรรณ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการใช้เงินผลการด าเนินงาน งานแผนงานนโยบายและงบประมาณ การวิเคราะห์ความเหมาะสม
การเสนอของบประมาณ งานพัฒนานโยบายการศึกษา และจัดท าแผนกลยุทธ์ งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน งานบัญชีงานการเงิน โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการงานพัฒนาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานนิเทศการศึกษาและวิจัยเพ่ือการ
พัฒนา งานพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวัด และประเมินผลงานแนะ
แนวการศึกษา งานห้องสมุด งานพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี หัวหน้างานบ าเพ็ญ 

ประเด็นพิจารณาที่ 14  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคลของสถานศึกษางานบุคลากร การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ งานวินัยและการรักษาวินัย งานออกจากราชการงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา งานสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียน งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ครูที่ปรึกษางานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน งานรักษาความปลอดภัย เวร
ประจ าวัน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานสารวัตรนักเรียนและรักษาดินแดน งานระบบดูแล
นักกีฬาพักนอนงานเวรรักษากการณ์ โครงการบริหารกลุ่มงานบุคคล ปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นพิจารณาที่ 15  จัดสภาพแวดล้อมทาง กายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ แผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษางานเศรษฐกิจพอเพียง งานจัดระบบควบคุมภายใน
งานประชาสัมพันธ์ งานดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
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/DMC งานสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง งานยานพาหนะ งานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ 
งานโภชนาการ/งานสวัสดิการ งานโสตทัศนศึกษา งานประกันอุบัติเหตุ งานปฏิคม โครงการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 

ประเด็นพิจารณาที่ 16 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

87 97 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษา 

86 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
2 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตาม 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษา 

87 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
  2.2  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  

85.6 87.9 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คู่มือบริหาร 
88 90 

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2 แผนปฏิบัติการ ของสถานศึกษา/คู่มือบริหาร 88 90 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
3 บริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ/คู่มือบริหาร 

85 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4 บริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคล/คู่มือบริหาร 

85 87 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5 บริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ/คู่มือบริหาร 

85 87 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
6 บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คู่มือบริหาร 

85 87 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
7 สรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครอง 

85 87 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

8 สรุปผลการประชุมและการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

85 87 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

9 สรุปผลการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย และ 
หน่วยงานภายนอก 

85 87 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

10 โครงการ พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
85 87 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 86.4 91 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1 สรุปผล/โครงการ 
85 89 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2 แผนบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
86 87 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

87 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณพัสดุและ
สินทรัพย์/ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบายและ
แผน งานสารบรรณ  งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานการใช้เงินผลการด าเนินงาน  
งานแผนงานนโยบายและงบประมาณ  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
งานพัฒนานโยบายการศึกษา และจัดท าแผนกลยุทธ์  
งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
งานบัญชี งานการเงิน 

87 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5 โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
งานพัฒนาหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
งานนิเทศการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา  
งานพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานวัด และประเมินผล 
งานแนะแนวการศึกษา  
งานห้องสมุด  
งานพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี  

87 99 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

หัวหน้างานบ าเพ็ญ 

 
2.4  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

79.5 85.5 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1 แผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
งานบุคลากร  
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
งานวินัยและการรักษาวินัย  
งานออกจากราชการ 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  
งานสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียน  
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
ครูที่ปรึกษา 
งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน  
งานรักษาความปลอดภัย  
เวรประจ าวัน  
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

80 86 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

งานสารวัตรนักเรียนและรักษาดินแดน  
งานระบบดูแลนักกีฬาพักนอน 
งานเวรรักษาการณ์ 
2 โครงการบริหารกลุ่มงานบุคคล ปีงบประมาณ 
2562 

79 85 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง กายและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80.5 88.5 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1 แผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 
งานเศรษฐกิจพอเพียง  
งานจัดระบบควบคุมภายใน 
งานประชาสัมพันธ์  
งานดูแลอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อม  
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ /DMC  
งานสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
งานยานพาหนะ  
งานอนามัยโรงเรียน  
กิจกรรมออมทรัพย์  
งานโภชนาการ/งานสวัสดิการ  

80 88 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

บริหารงานบคุคล โครงการบริหาร สรุปข้อ 2.4 

เป้าหมาย 

ผลประเมิน 



54 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

งานโสตทัศนศึกษา  
งานประกันอุบัติเหตุ  
งานปฏิคม 
2 โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อม 

81 89 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

79 89 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ระบบเครือข่าย 

79 89 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

83 89.81 ดีเลิศ 

  จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปี

การศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรตรงตามความต้องการ มีโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ   จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ รายงานมีผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าหมายสถานศึกษา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนกับผลการประเมินที่เกิดขึ้นจริงที่มีการวัดผลตามหลักสูตรและระเบียบ 
วัดและประเมินผล  

  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มี
ผลการประคุณคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึง
พอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดี 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ใช้หลักการท างาน

เป็นทีม การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ ตลอดจนหลักปฏิบัติงาน P-D-C-A มาใช้ในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยรักษาความสะอาด ดูแลความปลอดภัย ร่วมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งยัง
ร่วมบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่
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ร่วมกับโรงเรียน 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม

ความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ใช้
หลักการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ ตลอดจนหลักปฏิบัติงาน P-D-C-A มาใช้ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโพ และหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยรักษาความสะอาด ดูแลความปลอดภัย ร่วมสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ทั้งยังร่วมบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาใช้บริการ
อาคารสถานที่ร่วมกับโรงเรียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และ ในชุมชนภายนอกโรงเรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย และเพียงพอ  มี
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และ ภายในนอกโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 

 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา   
จุดที่ควรพัฒนา  

การน าผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ที่ โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสามารถด าเนินการได้จริง และ
เหมาะสมกับบริบท รายงานมีกระบวนการ หรือวิธีการ ที่ได้มาซึ่งข้อมูลผลการด าเนินการของสถานศึกษาท่ี
น าไปสู่การพิจารณาตัดสินระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายนอกในแต่ละด้าน ตามหลักเกณฑ์ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านคุณภาพผู้เรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
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มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านคุณภาพผู้เรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
1.  โรงเรียนควรมีเป้าหมายในการระดมสรรพก าลังจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน โดยจัดท า M.O.U. กับ
ภาคีเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. และเทศบาล) วัด โรงเรียนคู่พัฒนา องค์กร
เอกชน กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ให้ร่วมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ต่อไป  
 2. ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งใน
ระดับต าบล และระดับจังหวัด) เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน อาคาร
สถานที ่สื่อ ให้มากข้ึน 
 3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทุกรายวิชาแก่ครู 
สนับสนุนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง/อาเซียน) ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Indipendent Study : IS) เพ่ิมรายวิชาเพ่ิมเติม การเลี้ยงโค
นม ปรับปรุงองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ และองค์ประกอบบันทึกมาตรฐาน (รร.) ในระบบการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในทุกระดับชั้น 
 4. ระดมสรรพก าลังจากศิษย์เก่า ชุมชน องค์กรภายนอก ร่วมพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่มสาระฯ ให้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสุขบัญญัติ 10 ประการ ให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายมากขึ้น เพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงานห้องสมุด 
5. โรงเรียนควรมุ่งพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้มากข้ึน ส่งนักเรียนสืบค้นความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดท าบัญชีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนที่คนดีในท้องถิ่น 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT ภายในโรงเรียน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า 
M.O.U. กับองค์กรในท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายในท้องถิ่นร่วมกัน 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการ
นิเทศ ติดตามที่เหมาะสม  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

1)มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการด้านกีฬา
ฟุตบอล  
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 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง พัฒนาด้านการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้ ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นรายบุคคล 

2) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
ระดมสรรพก าลังจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษาทุกฝ่ายร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม และ แหล่ง

เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

3) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษาพัฒนา 

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่ ภายในโรงเรียน 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษา สร้าง พัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดและพัฒนาการศึกษา พัฒนา สงวน

รักษา อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน และ ภายนอกโรงเรียนตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

วิธีการพัฒนา  
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ปี 2560-2563 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และก าหนดค่า

เป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษายึด 3 ปีย้อนหลังมา SWOT  ขั้นตอนคือ Strengths จุดแข็งมาวิเคราะห์
จุดแข็งของโรงเรียนคือโรงเรียนเป็นโรงเรียนฝึกกีฬาฟุตบอลโดยน ามาใช้เป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนา 
Weaknesses จุดอ่อนวิเคราะห์ข้อด้อยคือนักเรียนท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงยังไม่มาเรียนทั้งหมดมาเพียง
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บางส่วนในทุกงานที่มีโครงการรองรับตามความเป็นจริง เพ่ือน ามาแก้ไขจุดด้อยOpportunities โอกาส 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ท าโรงเรียนได้เปรียบ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ า
ภาคเรียน ปรับใช้กับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับและบรรจุลงไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาก าหนดเป้าหมายปรับโครงการให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน กิจกรรม ประเมินผลและปรับปรุง
แผนพัฒนางานประกัน ทุกภาคเรียน มีการประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องจัดประเมินและปรับปรุงทุกภาคเรียน 
โดยจัดประชุมสรุปผลการประเมินในการจัดกิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือหากิจกรรม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการสอนเน้นทักษะเกิดอาชีพด้านกีฬา
ฟุตบอล ด้านวิชาชีพเทคโนการผลิตเครื่องมือด้านการเลี้ยงไก่เช่นเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ  เน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามรถพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียน
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 
ให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเหมาะสมกับผู้เรียน มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โครงงาน กิจกรรมทักษะทางวิชาการ ศึกษาดูงาน มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งนี้มีการศึกษาถึงสาเหตุที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ข้อค้นพบจาก SAR/การสังเกต/การสัมภาษณ์/ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โรงเรียนสร้างความตระหนักแก่ครูในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการ

เรียนรู้ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาทุกปีการศึกษาและปรับปรุงเมื่อมาตรฐานการศึกษาเปลี่ยนมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมน าแผนพัฒนาการศึกษาเข้าที่ประชุมโรงเรียนและที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบมีเป้าหมายที่ชัดเจน วัดถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จในโครงการตาม
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แผนพัฒนาการศึกษาและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการซึ่งสะท้อนออกมาเป็นค่าเป้าหมายตามโรงเรียนหนอง
โพวิทยาก าหนด จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ มีมาตรฐานของโรงเรียนตามภาระงานและ
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนหนองโพวิทยา  ด าเนินงานตามปฏิทินและโครงการในแผนปฏิบัติงานโดยสรุป
โครงการตามค่าเป้าหมายตามเครื่องมือก าหนอค่าเป้าหมายของโรงเรียนส่งข้อมูลและประเมินผลตาม
แผนงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสรุปผลตั้งผู้ทรงประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานผลต่อ 

โรงเรียนหนองโพวิทยา เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูสร้างสื่อนวัตกรรม แผนการ
จัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนกา ร
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีการจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่
ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการด าเนินงาน
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุก
ระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
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สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นทักษะการคิด เช่น ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยผู้บริหารของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การแข่งขันกี ฬาภายใน 
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย ทัศนศึกษา การ
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 1.มุ่งเน้นการพัฒนาครู ส่งเสริมให้มีการวิจัย  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียน และ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นวางระบบ
การเรียนรู้ เพ่ือการนิเทศพัฒนา ก ากับ ดูแล ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้  ครูเป็นครูมืออาชีพมีการท างาน
อย่างเป็นระบบเพ่ือสามารถตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาได้  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน และ จัดการหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้นเป็นต้น ส่งผลให้ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี ครูมี
ความรู้ ความสามารถ ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
สถานศึกษามีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ครูมีความตั้งใจ 
มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง  นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

จากผลความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา และรายวิชาเพ่ิมเติม โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม ที่ให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยในชั้นเรียน และนาผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณาที่  17  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/บันทึกหลังแผน สรุปการจัดการเรียนการ
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญของแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ การพัฒนาภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

ประเด็นพิจารณาที่ 18  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นวัตกรรม
หรือผลงานของครูผู้สอน โครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการ สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประเด็นพิจารณาที่ 19 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก SAR แบบรายงานการจัดการเรียนการ
สอนของคร ู

ประเด็นพิจารณาที่ 20  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน สรุปเครื่องมือ/ข้อสอบส าหรับการประเมินความรู้ ของผู้เรียน สรุป
การวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา สรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 21  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ แบบสรุปคะแนนโอเน็ต ผลการเรียนนักเรียน รายงานการศึกษาดูดงาน รายงานตรวจสอบ
ภายใน นิเทศการจัดการเรียนรู้ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด นาไปปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ครูมีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลากหลายให้กับนักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
สถานศึกษามีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 90 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
สูงกว่าเป้าหมาย 

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/บันทึกหลัง
แผน 

80 83.92 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
2 สรุปการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญของแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

80 92.52 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3 โครงการ การพัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
80 83.72 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

80 89.11 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1 นวัตกรรมหรือผลงานของครูผู้สอน 

80 85.71 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
2 โครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการ สื่อ นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

80 92.52 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

80 89.52 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1 sar แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู 

80 89.52 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 89.51 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
1 ระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 

80 89.49 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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2 สรุปเครื่องมือ/ข้อสอบส าหรับการประเมินความรู้ 
ของผู้เรียน 

80 89.52 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3 สรุปการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา 
80 89.52 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

4 สรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียน 
80 89.51 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

71 68.23 
อยู่ในระดับด ี

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1 แบบสรุปคะแนน O-NET 50 27.73 
อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 ผลการเรียนนักเรียน 65 38.90 
อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
3 รายงานการศึกษาดงูาน 

80 92.52 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
4 รายงานตรวจสอบภายใน 

80 90.52 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ 

80 91.52 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
78.2 85.27 

อยู่ในระดับดีเลิศ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา     เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงาน

แล้ว  สูงกว่าเป้าหมายทั้งหมด 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
โรงเรียนมุ่งม่ันที่จะผดุงคุณภาพระบบหลักทั้ง 3 ระบบ (ระบบเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบกิจกรรมพัฒนานักเรียน) โดยมีการปรับปรุง พัฒนา ให้ยั่งยืนต่อไป ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะของครู ให้เป็นครูยุคใหม่มีความรู้และทักษะการใช้สื่อ นวัตกรรมการสอนด้าน ICT โดยบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) มีโครงการการทางงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
2) โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 
3) โครงการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
6) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
7) โครงการส่งเสริมทักษะและนันทนาการ 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
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เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.................................................................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อย

ละ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 70.31 ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 55.78 ดี 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 29.25 ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

 
64.16 

 
ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 50 ดี 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 67.5 ดี 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 51.31 ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 72.5 ดี 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 84.84 ดี 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 84.22 ดี 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 88.83 ดี 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 86.33 ดี 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 80 ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 83 ดี 
2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 87 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85.6 ดี 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
86.4 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 79.5 ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ  

80.5 
ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ  ดี 
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เรียนรู้ 79 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 78.2 ดี 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

80 ดี 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 80 ดี 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 ดี 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 ดี 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

71 ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 77.17 ดี 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
1  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 
2 การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  

เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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สรุปผลการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ 
สรุปผลการประเมิน 

ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 78.17 ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 62.83 ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 32.02 ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

72.33 ดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 52.35 ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 85 ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 58.13 ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 77.29 ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 93.52 ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 88.77 ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93.16 ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95.5 ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 96.66 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 89.81 ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 97 ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 87.9 ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

91 ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 85.5 ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

88.5 ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

89 ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 85.27 ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 89.11 ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 89.52 ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 89.51 ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

68.23 ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 84.41 ดีเลิศ 
เฉลี่ย 84.41 ดีเลิศ 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพวิทยา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังเป็นไป
ตามเกณฑ์สถานศึกษา ( O-NET) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูสอน
ตรงเอก ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active 
learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน า
ความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมี
สัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน โรงเรียนสีขาว ระดับทอง สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6 โครงการห้องสมุดและส่งเสริมรักการอ่าน 
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงานห้องสมุด กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการส่ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการคุณลักษณะที่พึงมี สร้างคนดีให้สังคม (ค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกีฬาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ “แข่งขันกีฬา
ภายใน” โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสา
จราจรและสวมหมวกนิรภัย ) โครงการพัฒนาบุคลาการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “คุณธรรม
โรงเรียน” ม.4 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไป
กับวิชาสามัญ โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2 ,ม.3 ,ม.5 ,ม.6  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
จุดเด่น  
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
5. ครูมีความตั้งใจมุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน  
2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์  
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียน  
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน  
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน  
6. พัฒนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
7. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
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1. โครงการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
2. โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนในเครือข่าย มั่นคง และยั่งยืน 
4. จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
5. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
6. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3  ดี จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษา
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปได้
ว่าได้ระดับ ดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ
ดี  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา 

ในด้านมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน
สื่อสาร คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติด กล้าแสดงออก สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก  รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 

ในด้านมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ประชุมระดมสมอง ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ในด้านมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดี ครูมีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
สถานศึกษามีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
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ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริการ
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด    เป็นผู้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ตลอดจนเป็นผู้มีค่านิยมตามความต้องการของสังคมไทย
ตามนโยบายของรัฐบาล 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
1. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน   
2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
จุดเด่น 
 นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยาประสบผลรับรางวัลด้านกีฬาฟุตบอล ด้านทักษะการเรียนรู้ ผลการ
สอบโอเน็ตเพ่ิมข้ึน 
จุดควรพัฒนา 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  

2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  

3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
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School Grading: มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ 
สรุปผลการประเมิน 

ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 78.17 ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 62.83 ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 32.02 ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

72.33 ดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 52.35 ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 85 ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 58.13 ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 77.29 ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 93.52 ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 88.77 ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93.16 ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95.5 ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 96.66 ยอดเยี่ยม 
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ร่องรอยหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนวทางการเก็บข้อมูล/ ร่องรอยหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย o-net 
ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ระดับดีขึ้นไป 
ผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี 
ตัวบ่งชี้ / ประเด็น ร่องรอยหลักฐาน กลุ่มสาระ/หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
ความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด 
ค านวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น 

๑) สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา-สรุป
ข้อมูลรักการอ่าน / สมุดบันทึกการอ่าน 

ห้องสมุด 

๒) สรุปโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ/ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ภาษาต่างประเทศ 

๓) สรุปโครงการรักการอ่าน  ผลสัมฤทธิ์สาระภาษาไทย/สรุป
การเขียนเรียงความ สื่อความของนักเรียนในวันส าคัญต่าง ๆ 

ภาษาไทย 

๔) สรุปโครงการกิจกรรมทักษะทางการค านวณและ 
คณิตศาสตร์  ผลสัมฤทธิ์สาระคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
ความสามารถการ
คิด 
วิเคราะห์คิด 
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและแก
ปัญหา 

๑) สรุปโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

๒) สรุปโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) งานโครงงานที่มีคุณภาพของนักเรียน/โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรยีน 
ครูผู้สอนทุกคน/
วิชาการ 

๔) สรุปโครงการนักกีฬาช้างเผือกและนักกีฬาท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬาฟุผลงานกีฬารางวัลและผลงานด้านกีฬาฟุตบอล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาพละศึกษา 

แผนการสอน Active Learning 

การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถ การคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาการ/ครูผู้สอน
ทุกคน 

๖)สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียนสื่อความในระดับดีขึ้น
ไป 

วัดผล 

http://www.ap.ac.th/site/index.php/2017-12-05-13-24-16/active-learning
http://www.ap.ac.th/site/index.php/2017-12-05-13-24-16/active-learning
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ 
มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๑) ผลงานหรือนวัตกรรมของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ/เครื่องให้
อาหารไก่อัตโนมัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ 
/โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ผลงานและการ
เผยแพร่จากการโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

วิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 
ความสามารถใน
การ 
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

๑)นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาผลประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
เทคโนโลยี 

งานวัดผล 

๒)โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ บริหารงานทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการ 
เรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

๑ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๒ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๓ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๔ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

๕ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

๖ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พล
ศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา 

๗ นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับ ๓ ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๘ นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ ๓ ขึ้นไป          

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๙) หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระ/หลักสูตร
ท้องถิ่น 

กลุ่มวิชาการและกลุ่ม
สาระฯ 

๑๐) ตารางการจัดการเรียนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการและกลุ่ม
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สาระฯ 
๑๑) ประเมินหลักสูตร กลุ่มวิชาการและกลุ่ม

สาระฯ 
5.1.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

สาระคณิต 

5.1.13 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

5.1.14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

สาระศิลปะ 

5.1.15 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระการงาน 

5.1.16 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

สาระอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
มีความรู้ทักษะ 
พ้ืนฐาน และเจต
คติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 

๑) สรุปข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม. 
๓ และ ม.๖/สรุปผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๖ 

งานแนะแนว 

สรุปผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๖/สรุปข้อมูลเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน/ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานพ้ืนฐานอาชีพ 

กลุ่มสาระฯ การงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ 
การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมทีด่ีตาม 
สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีงาม 
ของสังคม 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ในระดับดีขึ้นไป 

วัดผล 

๑) สรุปงานวินัยและความประพฤติของนักเรียน งานปกครอง 
๓) สรุปโครงการคุณธรรมและจริยธรรม งานคุณธรรม 
๔) สรุปกิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา/สรุปกิจกรรม
ตักบาตร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕) สรุปกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียน กลุ่มบริหารบุคคล 
กิจกรรมโฮมรูม/กิจกรรมหน้าเสาธง งานบุคคล/ครูที่

ปรึกษา 
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต งานคุณธรรม 
วิชาการป้องกันการทุจริต กลุ่มสาระสังคมฯ 
วิชาหน้าที่พลเมือง ทุกกลุ่มสาระ/วัดผล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ 
ความภูมิใจใน 

๑) สรุปโครงการรักษ์ภาษาไทย   / กิจกรรมวันสุนทรภู่ ภาษาไทย 
๒) สรุปกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สังคม 
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ท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย 

เช่น แห่เทียนจ าน าพรรษา ฯ 
๓) สรุปกิจกรรมทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 
๔) สรุปกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้/ครูภูมิปัญญาใน  
ท้องถิ่น 

ทุกกลุ่มสาระกลุ่ม
สาระฯ 

โครงการปรับปรุงห้องเกษตรเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การงาน กลุ่มสาระการงานฯ 
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ 
การยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและ 
หลากหลาย 

๑) สรุปกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒) สรุปกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน และสภา 
นักเรียน 

สภานักเรียน 

๓) สรุปกิจกรรมท างานเครือข่ายนักเรียนตามแนววิถี 
ประชาธิปไตย/ภาคีเครือข่ายและกิจกรรมกรรมการ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๔) สรุปกิจกรรมสาธารณประโยชน์โรงเรียนหนองโพวิทยา กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

โครงการกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระสังคมฯ 
โครงการสร้างความร่วมมือและสื่อสารชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ 
สุขภาวะทาง
ร่างกาย 
และลักษณะเจตคติ 
สังคม 

๑) สรุปผลทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ 
สุขภาพจิต 

พลศึกษา/แนะแนว 

๒) สรุปผลน้ าหนัก ส่วนสูง และภาวะทางโภชนาการ 
ของนักเรียน 

งานอนามัย 

๓) สรุปผลการแข่งขันทักษะกีฬาทั้งภายในและ 
ภายนอก/โครงการแข่งขันกีฬา 

พลศึกษา 

๔) สรุปผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว/ โรงเรียน 
ปลอดบุหรี่/งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด/สรุปผล
การด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด 

งานบริหารงานบุคล 

 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสวัสดิการนักเรียนและ
บุคลากร 

งานประกันอุบัติเหตุ 

๗) สรุปโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
และศิลปะ/ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ศิลปะ 
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School Grading: มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ 
สรุปผลการประเมิน 

ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 89.81 ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 97 ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 87.9 ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

91 ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 85.5 ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

88.5 ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

89 ดีเลิศ 

ร่องรอยหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนวทางการเก็บข้อมูล/ ร่องรอยหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
คะแนนเฉลี่ย/ร้อยละ  ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ/คะแนนเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ  สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ/คะแนนเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ  การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและสังคม 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  ผู้ปกครองนักเรียนที่รับทราบข่าวสารจากสถานศึกษา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 
การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจน 

๑) เป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

๒) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตาม 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๑) แผนการพฒันาคณุภาพการศึกษา/คู่มือบริหาร แผนพัฒนาการจัด
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มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของ 
สถานศึกษา 

การศึกษา 
๒) แผนปฏิบัติการ ของสถานศึกษา/คู่มือบริหาร งานแผนงาน 
บริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ/คู่มือบริหาร วิชาการ 
บริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคล/คู่มือบริหาร บริหารงานบุคล 
บริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ/คู่มือบริหาร บริหารงบประมาณ 
บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คู่มือบริหาร บริหารงานทั่วไป 
๕) สรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครอง งานเครือข่าย 

ผู้ปกครอง 
๗) สรุปผลการประชุมและการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

๘) สรุปผลการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย และ 
หน่วยงานภายนอก 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการ พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ งานวิชาการ(ดีเลิศ) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
ด าเนินงานพัฒนา 
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปาหมาย 

๒) สรุปผล/โครงการ งานแผนงาน 
แผนบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ บริหารงบประมาณ 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สาระสุขศึกษาฯ  

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณพัสดุ
และสินทรัพย/์ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบาย
และแผน 
งานสารบรรณ  
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานการใช้เงินผลการด าเนินงาน  
งานแผนงานนโยบายและงบประมาณ  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอขอ
งบประมาณ  
งานพัฒนานโยบายการศึกษา และจัดท าแผนกล
ยุทธ์  
งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
งานบัญชี 
งานการเงิน 

บริหารงบประมาณ 
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โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
งานนิเทศการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา  
งานพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานวัด และประเมินผล 

งานแนะแนวการศึกษา  
งานห้องสมุด  
งานพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
งานส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี  
หัวหน้างานบ าเพ็ญ 

วิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความ  
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1 แผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
งานบุคลากร  
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
งานวินัยและการรักษาวินัย  
งานออกจากราชการ 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  
งานสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียน  
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
ครูที่ปรึกษา 
งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน  
งานรักษาความปลอดภัย  
เวรประจ าวัน  
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
งานสารวัตรนักเรียนและรักษาดินแดน  
งานระบบดูแลนักกีฬาพักนอน 
งานเวรรักษาการณ์ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

โครงการบริหารกลุ่มงานบุคคล ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ 
จัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

1 แผนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 
งานเศรษฐกิจพอเพียง  
งานจัดระบบควบคุมภายใน 
งานประชาสัมพันธ์  
งานดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ /DMC  
งานสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
งานยานพาหนะ  
งานอนามัยโรงเรียน  
กิจกรรมออมทรัพย์  
งานโภชนาการ/งานสวัสดิการ  
งานโสตทัศนศึกษา  
งานประกันอุบัติเหตุ  
งานปฏิคม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์  และ
สภาพแวดล้อม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ 
จัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศอ่ืนๆ 
สนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการ 
จัดการเรียนรู้ 

๑) แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ระบบเครือข่าย 

งานระบบ
สารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

School Grading: มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้ 
สรุปผลการประเมิน 

ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 85.27 ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 89.11 ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 89.52 ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 89.51 ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

68.23 ดี 

 
แนวทางการเก็บข้อมูล/ ร่องรอยหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
• ผู้สอนมีการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป 
• ผู้สอนสอนตรงตามวุฒิการศึกษาและมีภาระงานที่เหมาะสม 
• ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
• ผู้สอนมีความสามารถและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการ 
เรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 
• ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
• ผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
• สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด รู้จัก 
อาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
จัดการเรียนรู้
ผ่าน 
กระบวนการ
คิดและ 
ปฏิบัติจริงและ 
สามารถน าไป 

๑) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/บันทึกหลังแผน 
 

กลุ่มวิชาการและ
กลุ่ม 
สาระฯ 

๒) สรุปการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญของแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

กลุ่มวิชาการและ
กลุ่ม 
สาระฯ 

โครงการ การพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระภาษาอังกฤษ 
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ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 
ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และ 
แหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

๑) นวัตกรรมหรือผลงานของครูผู้สอน กลุ่มวิชาการและ
กลุ่ม 
สาระฯ 

โครงการ พัฒนาห้องปฏบิัติการ สือ่ นวัตกรรม และแหล่งเรยีนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

สาระภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 
มีการบริหาร
จัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๑) sar แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของครู 
 

ครูทุกกลมสาระฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 
ตรวจสอบแล้ว 
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็น
ระบบและน า
ผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑) ระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน ทะเบียน/วัดผล 
๒) สรุปเครื่องมือ/ข้อสอบส าหรับการประเมินความรู้ 
ของผู้เรียน 

วัดผล 

๓) สรุปการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา วัดผล 
๔) สรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียน ทะเบียน 
  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ 
มีการ
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และให้
ข้อมลู 
สะท้อนกลับ
เพ่ือ 
พัฒนาและ
ปรับปรุง 
การจัดการ
เรียนรู้ 

๑) แบบสรุปคะแนนโอเน็ต วัดผล 
ผลการเรียนนักเรียน วัดผล 
รายงานการศึกษาดูดงาน  
รายงานตรวจสอบภายใน  
นิเทศการจัดการเรียนรู้  
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่ 33  /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนหนองโพวิทยา   
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 เพ่ือให้การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองโพวิทยามีความสอดคล้องกับการแบ่ง
ส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรองรับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2552 และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 45 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า
ด้วยการมอบอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนหนองโพวิทยาปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาและยกเลิกค าสั่งใด ๆที่ขัดแย้งกับค าสั่งนี้ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

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

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

3.  คณะอนุกรรมการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรยีน 

1. นางสาวปิยะทิพย์   เชาว์ฉลาด  หัวหน้า 
2. นางธิดา    ทิพย์สุข 
3. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข 
5. นางสมศรี    ยงค์อ านวย 
6. นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม 
7. นางกมลรัตน์       ภูมิผิว 
8. นายมนตรี    ทับกิจ 
9. นายปริญญา    แทวแดง 
10. นางสาวศิริกุล   สันตกิจ 
11. นายก าพล    เสลานนท์ 
12. นายธีรพงษ์    ภิรมย์รื่น 
13. นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล 

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

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

4.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562 
 4.1 นายวิชัย    ธนะภูมิชัย  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวกรรณิการ์   กวางคีรี            รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสินีนาฏ    พัดทอง   กรรมการ 
4.4 นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. สรุปการจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

2. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ หรือ คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  

3. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562   ที่ได้รับ

แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  เสียสละ  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                                            ลงชื่อ....................................................... 

 (นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่ 35 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนหนองโพวิทยา  ปีการศึกษา  2562  
-------------------------------------- 

 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หมวดที่ 2 วิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ครบ องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้มี
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เ พ่ือน าผลการประเมินของครูผู้สอนมา
ตรวจสอบร่องรอย หลักฐานและพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
     เพ่ือให้การด าเนินการวัดและประเมินผล มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงมอบหมายหน้าที่ให้
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ดังต่อไปนี้  
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

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

มีหน้าที ่  
    มอบหมายนโยบาย อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ก ากับดูแล การด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จ 
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2.  คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นางกันยารัตน์    เจริญสุข 
นายธีรพงษ์    ภิรมย์รื่น 

 นางฑิฆัมพร     จันท์นาค 
นางสาวศิริกาญจน์   เสนีย์ ณ อยุธยา 
นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด 
นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด 
นางสาววริศสรัล   อธิการวงศ์เลิศ 
นางสมศรี    ยงค์อ านวย 
นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี 
นายบรรจง  เครือแก้ว 
นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น 
นางธิดา    ทิพย์สุข 
นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล 
นางสาวปณิฎฐา  เกลียวสัมพันธ์ใจ 
นายภูริวิทย์    รุ่งสิทธิวรรณ 
นายชาตรี    ใยยะธรรม 
นางประมวลศรี    สิทธิสาตร์ 
นายยุคล    เกิดสุข 
ว่าที่ร.ต.วสันต ์  วีรเสนีย ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส 
นายปริญญา    แทวแดง 
นางสินีนาฏ       พัดทอง 
นางสาวศิริกุล    สันตกิจ 
นายวิชัย      ธนะภูมิชัย 
นายก าพล    เสลานนท์ 
ครูกัณฑา                 วีรเสนีย ์
นายมนตรี    ทับกิจ 
นางสาวสุวรรณ  ตู้นิ่ม 
นางสาวณัฐกานต์  ชื่นหุ่น  
นางรัชฎาพร   คงเปลี่ยน 
นายนิพนธ์    ดั่งไธสง 
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นายสุวรรณชัย    นิยะมะ 
นางสาวศศิธร   เศวกสูตร 

มีหน้าที ่  
     1. ร่วมกับครูผู้สอนทุกรายวิชาวิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา 
     2. ก าหนดแนวทางพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรม 
     3. พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละ
ระดับ 
     ขอให้ผู้ที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ราชการสืบไป 
 
        ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     

สั่ง  ณ  วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
                                            ลงชื่อ......................... .............................. 

(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที ่ 37 / 2562 
เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน และติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนหนองโพวิทยา  ปีการศึกษา  2562 
-------------------------------------- 

   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที่ 1ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในหมวด 3  

เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบการ
ด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

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

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

3.  คณะอนุกรรมการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรยีน 

1. นางสาวปิยะทิพย์      เชาว์ฉลาด  หัวหน้า 
2. นางธิดา    ทิพย์สุข 
3. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข 
5. นางสมศรี    ยงค์อ านวย 
6. นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม 
7. นางกมลรัตน์       ภูมิผิว 
8. นายมนตรี    ทับกิจ 
9. นายปริญญา    แทวแดง 
10. นางสาวศิริกุล   สันตกิจ 
11. นายก าพล    เสลานนท์ 
12. นายธีรพงษ์   ภิรมย์รื่น 
13. นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล 

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



95 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. นางสาวกรรณิการ์     กวางคีรี  หัวหน้า 
2. นางธิดา    ทิพย์สุข 
3. นายก าพล    เสลานนท์ 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข 
5. ครูกัณฑา                วีรเสนีย์ 
6. นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น 
7. ว่าที่ร.ต.วสันต ์ วีรเสนีย ์
8. นายปริญญา    แทวแดง 
9. นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น 
10. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด 

4.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562 
 4.1 นายวิชัย    ธนะภูมิชัย  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวกรรณิการ์   กวางคีรี            รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสินีนาฏ    พัดทอง   กรรมการ 
4.4 นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. สรุปการจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

2. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  หรือ  คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  

3. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562   ที่ได้รับ

แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  เสียสละ  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
                                            ลงชื่อ......................... .............................. 

(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่    39 /2562 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนหนองโพวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------- 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที่ 1ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในหมวด 3  

เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบการ
ด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ก าหนด
รูปแบบ และเครื่องมือ การประเมินเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงพัฒนาการ และครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วย
ผลการจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประกันคุณภาพ
ภายใน เอกลักษณ์และอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมนโยบายของรัฐ ตามค าสั่งแนบท้ายนี้ 

2. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้มีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
3. รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่อผู้บริหารโรงเรียน  

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

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

3.  คณะอนุกรรมการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรยีน 

1. นางสาวปิยะทิพย์      เชาว์ฉลาด  หัวหน้า 
2. นางธิดา    ทิพย์สุข 
3. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข 
5. นางสมศรี    ยงค์อ านวย 
6. นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม 
7. นางกมลรัตน์       ภูมิผิว 
8. นายมนตรี    ทับกิจ 
9. นายปริญญา    แทวแดง 
10. นางสาวศิริกุล   สันตกิจ 
11. นายก าพล    เสลานนท์ 
12. นายธีรพงษ์   ภิรมย์รื่น 
13. นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล 

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

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. นางสาวกรรณิการ์     กวางคีรี  หัวหน้า 
2. นางธิดา    ทิพย์สุข 
3. นายก าพล    เสลานนท์ 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข 
5. ครูกัณฑา                วีรเสนีย์ 
6. นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น 
7. ว่าที่ร.ต.วสันต ์ วีรเสนีย ์
8. นายปริญญา    แทวแดง 
9. นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น 
10. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด 

4.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562 
 4.1 นายวิชัย    ธนะภูมิชัย  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวกรรณิการ์   กวางคีรี            รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสินีนาฏ    พัดทอง   กรรมการ 
4.4 นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. สรุปการจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

2. น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  หรือ  คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  

3. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562   ที่ได้รับ

แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  เสียสละ  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง  ณ  วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
                                            ลงชื่อ....................................................... 

(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่ 41 / 2563 
เรื่อง  ค าสั่งส่งรายงานและเอกสารประเมินภายในตามมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหนองโพวิทยา  ปีการศึกษา  2562  

-------------------------------------- 
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2559  ตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายให้ปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายใน
รอบต่อไป  
 อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  39  แห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  2  พ.ศ.2553 เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบ 4 เรื่องค าสั่ง
ส่งรายงานและเอกสารประเมินภายในตามมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองโพวิทยา  เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 
บทสรุปผู้บริหารโครงสร้างโรงเรียนหนองโพวิทยาดังนี้ 

 นายเจษฎา         ธีระตระกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
1.  บริหารงาน 4 ฝ่าย  
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   นางสาวกรรณิการ์  กวางคีรี  คู่มือ แผนงาน   ประเมินผล   SWOTก าหนดค่าเป้าหมาย  
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล นายบรรจง    เครือแก้ว คู่มือ แผนงาน   ประเมินผล   SWOTก าหนดค่าเปา้หมาย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นายชาตรี  ใยยะธรรม คู่มือ แผนงาน   ประเมินผล   SWOTก าหนดค่าเปา้หมาย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม คู่มือ แผนงาน   ประเมินผล   SWOTก าหนดค่าเปา้หมาย 
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2. กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ     นางสาวกรรณิการ์  กวางคีรี    หลักสตูรสถานศึกษา 
งานนิเทศการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา  นางสาวกรรณิการ์  กวางคีรี     นิเทศ/วิจัย   
งานพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  หัวหน้ากลุ่มสาระ     หลักสตูร/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู ้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     นางประมวลศรี   สิทธิสาตร์    ข้อมูล/สารสนเทศ 
งานวัด และประเมินผล    นางสาวรจนารถ  เชาว์ฉลาด   ผลการเรยีน/ประเมินผล 
งานแนะแนวการศึกษา    นางกันยารัตน์   เจริญสุข    แนะแนว 
งานห้องสมุด     นางประมวลศรี   สิทธิสาตร์   ห้องสมุด 
งานพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย   นางสาวกรรณิการ์  กวางคีรี    ภาคีเครือข่าย 
งานส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   นายปริญญา  แทวแดง   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี   นายก าพล  เสลานนท์   ลูกเสือ – เนตรนาร ี
หัวหน้างานบ าเพ็ญ     นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด  งานบ าเพ็ญ 
3.บริหารงานบุคคล 
งานบุคลากร     นายบรรจง  เครือแก้ว บัญชีบุคลากร 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    นายบรรจง เครือแก้ว บรรจุแต่งตั้ง 
งานเสริมสรา้งประสิทธิภาพฯ    นายบรรจง เครือแก้ว  ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
งานวินัยและการรักษาวินัย    นายบรรจง  เครือแก้ว  งานวินัย 
งานออกจากราชการ    นายบรรจง  เครือแก้ว  ออกจากราชการ 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  นางประมวลศรี  สิทธิสาตร์   เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
งานสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียน   นายปริญญา  แทวแดง  งานสภานักเรียน/กจิกรรมนักเรยีน 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน   ว่าท่ี ร.ต.หญิงศริิพร ดีจรัส  ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
งานส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน   นายบรรจง  เครือแก้ว  ส่งเสริมประพฤตินักเรียน 
ครูที่ปรึกษา     ว่าท่ี ร.ต.หญิงศริิพร ดีจรัส  ครูที่ปรึกษา 
งานส่งเสรมิคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน  นายปริญญา  แทวแดง  คุณธรรม และจริยธรรมนักเรยีน 
งานรักษาความปลอดภัย    นายบรรจง  เครือแก้ว  งานรักษาความปลอดภัย 
เวรประจ าวัน     ว่าท่ี ร.ต.หญิงศริิพร  ดีจรสั เวรประจ าวัน 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   นายบรรจง  เครือแก้ว  งานยาเสพตดิ 
งานสารวัตรนักเรยีนและรักษาดินแดน   ว่าท่ีร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์   สารวัตรนักเรียนและรักษาดินแดน 
งานระบบดูแลนักกีฬาพักนอน   นายมนตรี ทับกิจ   ระบบดูแลนักกีฬาพักนอน 
งานเวรรักษาการณ์ว่าท่ี    ร.ต.หญิงศิริพร ดจีรสั  งานเวรรักษาการณ ์

4.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
งานเศรษฐกิจพอเพียง    นายยุคล เกดิสุข   งานเศรษฐกิจพอเพียง 
งานจัดระบบควบคุมภายใน    นางสินีนาฎ พัดทอง  ควบคุมภายใน  
งานประชาสัมพันธ์     นายธีรพงษ์  ภิรมยร์ื่น  งานประชาสัมพันธ์ 
งานดูแลอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม  นายชาตรี  ใยยะธรรม  สรุปอาคารสถานท่ี 
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลฯ /DMC  นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล 
งานสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผูป้กครอง ว่าท่ีร.ต.วสันต์ วีรเสนีย์  เครือข่ายผู้ปกครอง 
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งานยานพาหนะ     นายมนตรี  ทับกิจ    งานยานพาหนะ 
งานอนามัยโรงเรียน    นางสาวสุวรรณ  ตู้นิม่  งานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมออมทรัพย์    นางสาววริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ กิจกรรมออมทรัพย ์
งานโภชนาการ/งานสวัสดิการ   นางฑิฆัมพร  จันท์นาค  งานสวัสดิการ 
งานโสตทัศนศึกษา     นายชาตรี ใยยะธรรม โสตทัศนศึกษา 
งานประกันอุบัติเหตุ    นายธีรพงษ์  ภิรมยร์ื่น  ประกันอุบัติเหต ุ
งานปฏิคม     นางสาวมัชฌิมา  ลีส้มบรูณ์  ผลงานปฏคิม 
5.กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผน 
งานสารบรรณ     นางสาวปณฎิฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ งานสารบรรณ 
งานตรวจสอบ การใช้เงินการด าเนินงาน ฯ นายธีระศักดิ์ เจือกโว้น ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
งานแผนงานนโยบายและงบประมาณ  นายธีระศักดิ์ เจือกโว้น  นโยบายและงบประมาณ 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอฯ  นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม เหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
งานพัฒนานโยบายการศึกษา ฯ   นางสินีนาฏ   พัดทอง แผนพัฒนาจัดการศึกษา 
งานบริหารพัสดุและทรัพยส์ิน   นางสาวศิริกลุ  สันตกิจ งานพัสด ุ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  นายวิชัย  ธนะภูมิชัย   

ระบบประกัน 
เขียนรายงานประจ าป ี
ติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
ด าเนินงานตามแผนฯ 
ระบบบรหิารและสาระสนเทศ 
แผนพัฒนาจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

งานบัญชี    นางสาวศิริกาญจณ์ เสณีย์วงศ์ ณ อยุธยา สรุปบญัช ี
งานการเงิน   นางรัชฎาพร คงเปลีย่น   สรุปการเงิน 

เอกสารครูทุกท่าน 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร 
แผนการจดัการเรียนรู ้
บริหารจดัการช้ันเรียนและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ติดตามตรวจสอบการจัดการเรยีนรู้ 
รายงานผลการจดัการเรียนรู ้
จัดการเรียนรู ้
ประเมินผลการเรียนรู้ 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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หน้าที ่ 1. สรุปการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและสรุปงานพร้อมหลักฐานที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบบริหารงานโรงเรียน 

2. น าเสนอรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาและน าส่งงานประกันคุณภาพเพ่ือจัดเก็บเป็นเอกสาร
เตรียมประเมินต่อไป 

3. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562  ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรอบคอบ  เสียสละ  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทาง
ราชการต่อไป 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     
สั่ง  ณ  วันที่ 9 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
                                            ลงชื่อ....................................................... 

(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่    53  /2563 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพ

วิทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------- 

 ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาบัญญัติให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาว่ามี
คุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
มาตรฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นหลักประกันการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
2561 ข้อ 3 ข้อ 4 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองโพวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1. นายเจษฎา      ธีระตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองโพวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรรณิการ ์ กวางคีรี  บริหารงานวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
3 นายบรรจง      เครือแก้ว  บริหารงานบุคคล    กรรมการ 
4 นายชาตรี           ใยยะธรรม บริหารงานท่ัวไป    กรรมการ 
5 นางสาวสุวรรณ  ตู้นิ่ม  บริหารงานงบประมาณการเงิน  กรรมการ 
6 นางธิดา    ทิพย์สุข  คร ู     กรรมการ 
7 นางกันยารัตน์    เจริญสุข  คร ู     กรรมการ 
8 นายธีรพงษ์    ภิรมยร์ื่น  คร ู     กรรมการ 
9 นางสาวฑิฆัมพร   จันท์นาค  คร ู     กรรมการ 
10 นางสาวรจนารถ  เชาว์ฉลาด คร ู     กรรมการ 
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11 นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด คร ู     กรรมการ 
12 นางสาววริศสรลั   อธิการวงศ์เลิศ คร ู     กรรมการ 
13 นางสมศรี    ยงค์อ านวย คร ู     กรรมการ 
14 นางสาวมัชฌมิา   ลี้สมบรูณ์ผล คร ู     กรรมการ 
15 นางสาวปณฎิฐา   เกลียวสัมพันธ์ใจ คร ู     กรรมการ 
16 นางสาวศิริการญจน์  เสนีย์วงศ ์ คร ู     กรรมการ 
17 นางประมวลศรี   สิทธิสาตร ์ คร ู     กรรมการ 
18 นายยุคล    เกิดสุข  คร ู     กรรมการ 
19 นางสาวศศิธร   เศวกสูตร คร ู     กรรมการ 
20 ว่าท่ี ร.ต.วสันต์     วีรเสนีย ์  คร ู     กรรมการ 
21 ว่าท่ี ร.ต.หญิงศิริพร     ดีจรัส  คร ู     กรรมการ 
22 นางรัชฎาพร   คงเปลี่ยน คร ู     กรรมการ 
23 นายปรญิญา    แทวแดง  คร ู     กรรมการ 
24 นางสินีนาฏ     พัดทอง  คร ู     กรรมการ 
25 นางสาวศิริกลุ    สันตกิจ  คร ู     กรรมการ 
26 นายก าพล     เสลานนท์  คร ู     กรรมการ 
27 นายมนตรี    ทับกิจ  คร ู     กรรมการ 
28 นางสาวณัฐกานต์   ช่ืนหุ่น  คร ู     กรรมการ 
29 นายภรูิวิทย์    รุ่งสิทธิวรรณ คร ู     กรรมการ 
30 นางกัณฑา    วีรเสนีย ์  คร ู     กรรมการ 
31 นายธีระศักดิ์    เจือกโว้น  คร ู     กรรมการ 
32 นายนิพนธ์   ดั่งไธสง  คร ู     กรรมการ 
33 นายสุวรรณชัย  นิยะมะ  คร ู     กรรมการ 
34 นายวิชัย    ธนะภูมิชัย คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ รับผิดชอบด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งสรุปผลและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง  ณ  วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
                                            ลงชื่อ………………………………………………….. 

 (นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่    41  /2563 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาบัญญัติให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามมาตรฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นหลักประกันการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ข้อ 3 ข้อ 4 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพวิทยา ดังนี้ 

1.นางสาวกรรณิการ ์ กวางคีรี                ประธานกรรมการ 
2.นายชาตรี   ใยยะธรรม  รองประธาน 
3.นายวิชัย  ธนะภูมิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  รับผิดชอบด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งสรุปผลและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่ 7 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
                                            ลงชื่อ……………………………………………….. 

(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนหนองโพวิทยา 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนหนองโพวิทยา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

-------------------------------------- 
 ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 โดยมีหลักการ
ส าคัญว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดให้ผู้ทรงที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ เป็นกรรมการร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 คน เพ่ือให้การ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ท ามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดกหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 โรงเรียนหนองโพวิทยา จึง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

1.นายมณเฑียร   สุดฮะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา 
2.นางสาวมาติกา   ถินกระโทก               ครูโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ฯ 
3.นางสาวกันย์ชนก   ไชยวงษา  ครูโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ฯ 
4.นางสาวพิมพกานต์   แก้วอัมพร  ครูโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ฯ 

  
ประกาศ  ณ  วันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
                                            ลงชื่อ………………………………………… 

(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองโพวิทยา 

ที่    58  /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------- 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการสึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตรา 33 และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การจัดการประเมินภายใน   วันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที่ 1ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็น
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในหมวด 3 อาศัยความในค าสั่งที่ 59/2563 เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งข้าราชการ
ครูและลูกจ้างรับผิดชอบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้  
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

 1 นายเจษฎา      ธีระตระกูล  ประธานที่ปรึกษา 
 2.นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี   กรรมการ 
3.ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส   กรรมการ 
 4.นายชาตรี           ใยยะธรรม  กรรมการ 
5.นางสาวสุวรรณ   ตู้นิ่ม   กรรมการ 



108 
 

 6.นายวิชัย  ธนะภูมิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
2.คณะกรรมการด าเนินงานรบัการประเมินคุณภาพภายใน 

1.นางธิดา    ทิพย์สุข   ประธานกรรมการ 
2.นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด  รองประธานกรรมการ 
3.นางกันยารัตน์           เจริญสุข   กรรมการ 
4.นางสมศรี    ยงค์อ านวย  กรรมการ 
5.นายมนตรี    ทับกิจ   กรรมการ 
6.นายปริญญา    แทวแดง   กรรมการ 
7.นางสาวศิริกุล    สันตกิจ   กรรมการ 
8.นายก าพล    เสลานนท์  กรรมการ 
9.นายธีรพงษ์    ภิรมย์รื่น  กรรมการ 
10.นางสาววริศสรัล   อธิการวงศ์เลิศ  กรรมการ 
11.นายบรรจง  เครือแก้ว  กรรมการ 
12.นางประมวลศรี   สิทธิสาตร์  กรรมการ 
13.นายยุคล    เกิดสุข   กรรมการ 
14.ว่าที่ร.ต.วสันต์  วีรเสนีย ์  กรรมการ 
15.ครูกัณฑา                วีรเสนีย์   กรรมการ 
16.นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น   กรรมการ 
17.นางสินีนาฏ    พัดทอง   กรรมการ 
 18.นายวิชัย  ธนะภูมิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  1.ประสานงานให้การด าเนินงานในทุกองค์ประกอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 2.นิเทศ ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.วางแผนเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
3.คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 1. นางสาวปิยะทิพย์   เชาว์ฉลาด  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริกาญจน์   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด  กรรมการ 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข   กรรมการ 
5. นางสมศรี    ยงค์อ านวย  กรรมการ 
6. นางสาวสุวรรณ ตู้นิ่ม   กรรมการ 
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7. นายธีรพงษ์    ภิรมย์รื่น  กรรมการ 
8. นายมนตรี    ทับกิจ   กรรมการ 
9. นายปริญญา    แทวแดง   กรรมการ 
10. นายก าพล    เสลานนท์  กรรมการ 
11. นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 2.จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 1. นางสินีนาฎ             พัดทอง   ประธานกรรมการ 

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

หน้าที่ 1.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร    
สถานศึกษา 

 2.จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
5.คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. นางสาวกรรณิการ์     กวางคีรี  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศศิธร    เศวกสูตร   รองประธานกรรมการ 
3. นายก าพล    เสลานนท์ กรรมการ 
4. นางกันยารัตน์           เจริญสุข  กรรมการ 
5. ครูกัณฑา                วีรเสนีย์  กรรมการ 
6. นางสาวณัฐกานต์ ชื่นหุ่น  กรรมการ 
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7. ว่าที่ร.ต.วสันต์  วีรเสนีย ์ กรรมการ 
8. นายปริญญา    แทวแดง  กรรมการ 
9. นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น กรรมการ 
10. นางสาวรจนารถ   เชาว์ฉลาด กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
2.จัดเตรียมเอกสารร่องรอยรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
6.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและต้อนรับ 

 1 นายภูริวิทย์    รุ่งสิทธิวรรณ ประธานกรรมการ 
2 นางรัชฎาพร   คงเปลี่ยน กรรมการ 
3.นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ กรรมการ 
4.นางกันยารัตน์           เจริญสุข  กรรมการ 
5  นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  เป็นพิธีกรรับการประเมินคุณภาพภายใน และต้อนรับวิทยากร ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 
7.คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

1 ว่าทื่ ร.ตหญิงศิริพร   ดีจรัส  ประธานกรรมการ 
2.นายสุวรรณชัย    นิยะมะ    กรรมการ 
3.นายชาตรี        ใยยะธรรม กรรมการ 
4. นางรัชฎาพร   คงเปลี่ยน กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เครื่องเสียง ถ่ายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อน าเสนอท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 
8.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าน าเสนอผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 

1 นายวิชัย  ธนะภูมิชัย ประธานกรรมการ 
2 นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี  กรรมการ 
3 นางสาวสุวรรณ   ตู้นิ่ม  กรรมการ  
4 นายนิพนธ์    ดั่งไธสง    กรรมการ 
5 นางสาวศศิธร    เศวกสูตร   กรรมการ 
6 นางสาวปิยะทิพย์   เชาว์ฉลาด     กรรมการ 
7.นางสาวปณิฎฐา เกลียวสัมพันธ์ใจ กรรมการ 
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8  นางสาวมัชฌิมา   ลี้สมบูรณ์ผล กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 เพ่ือจัดท ารูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลที่เหมาะสม 
 2.จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
9.คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการจัดเลี้ยง 

1 นางสาวฑิฆัมพร  จันท์นาค ประธานกรรมการ 
2 นายธีรศักดิ์     เจือกโว้น กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ จัดอาหารว่าง อาหารกลางวันรับรองผู้ประเมิน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
10.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562 

1 นางสาวศิริกุล   สันตกิจ  ประธานกรรมการ 
2 นางสาวกรรณิการ์   กวางคีรี  กรรมการ 
3 นางกัณฑา    วีรเสนีย ์ กรรมการ 

 4 นางสินีนาฏ    พัดทอง  กรรมการ 
 5 นางสาวปิยะทิพย์   เชาว์ฉลาด กรรมการ 

6 นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น กรรมการ  
7 นายวิชัย    ธนะภูมิชัย กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดท าเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  2562   ที่

ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  เสียสละ  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพ่ือให้
เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
                                            ลงชื่อ......................... .............................. 

(นายเจษฎา    ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 

 



 

 
 

โรงเรียนหนองโพวิทยา  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตารางเปรยีบเทยีบคะแนน O - NET ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 - 2562
โรงเรยีนหนองโพวิทยา  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
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ปี ไทย ผลต่าง คณิต ผลต่าง อังกฤษ ผลต่าง วิทย์ ผลต่าง
2558 38.15 - 26.53 - 27.11 - 31.96 -
2559 41.90 3.75 24.40 -2.13 28.64 1.53 32.62 0.66
2560 40.86 -1.04 21.45 -2.95 26.36 -2.28 27.75 -4.87
2561 47.95 7.09 23.73 2.28 26.46 0.10 31.38 3.63
2562 46.22 -1.73 21.45 -2.28 27.94 1.48 27.61 -3.77



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 2562 ผลต่าง
ไทย 47.95 46.22 -1.73
คณิต 23.73 21.45 -2.28

อังกฤษ 26.46 27.94 1.48
วิทย์ 31.38 27.61 -3.77

ตารางเปรยีบเทยีบคะแนน O - NET ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562
โรงเรยีนหนองโพวิทยา  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
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ปี ไทย ผลต่าง คณิต ผลต่าง อังกฤษ ผลต่าง วิทย์ ผลต่าง สังคม ผลต่าง
2558 45.59 - 19.38 - 19.33 - 29.02 - 34.92 -
2559 42.60 -2.99 18.29 -1.09 20.68 1.35 26.89 -2.13 30.37 -4.55
2560 37.92 -4.68 14.78 -3.51 20.56 -0.12 23.18 -3.71 28.89 -1.48
2561 36.57 -1.35 21.08 6.30 23.13 2.57 24.27 1.09 31.34 2.45
2562 31.8 -4.77 15.46 -5.62 22.09 -1.04 24.46 0.19 29.55 -1.79

ตารางเปรยีบเทยีบคะแนน O - NET ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 - 2562
โรงเรยีนหนองโพวิทยา  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
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ปี 2561 2562 ผลต่าง
ไทย 36.57 31.8 -4.77
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อังกฤษ 23.13 22.09 -1.04
วิทย์ 24.27 24.46 0.19

สังคม ฯ 31.34 29.55 -1.79

ตารางเปรยีบเทยีบคะแนน O - NET ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562
โรงเรยีนหนองโพวิทยา  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
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สรุประดับคุณภาพผลโครงการ 
ที่  ช่ือโครงการ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ 
1 โครงการ พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 

 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

2 โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

3 โครงการรักษ์ภาษาไทย     ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

5 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์    

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

6 โครงการเพิม่ศักยภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

7 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 



 

8 โครงการแข่งขันกีฬา  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

9 โครงการนักกีฬาช้างเผือกและนักกีฬาท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

10 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

11 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กลุม่สาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางวิชาศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

13 โครงการเพิม่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

14 โครงการปรับปรุงห้องเกษตรเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
การงาน 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

15 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 



 

 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

16 โครงการ การพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

17 โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

18 โครงการ พัฒนาห้องปฏบิัติการ สือ่ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

19 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

20 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงบประมาณพัสดุและ
สินทรัพย ์

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
ระดับคณุภาพ ดีเลศิ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

21 โครงการบริหารกลุ่มงานบุคคล ปีงบประมาณ 2562  ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 
 
 

22 โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาภูมทิัศน์  และ
สภาพแวดล้อม 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 



 

 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

23 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพและสวสัดิการนักเรียนและ
บุคลากร 

 

 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

24 โครงการสร้างความร่วมมือและสื่อสารชุมชน 

 
 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

25 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ ์

 
 ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคณุภาพ ดเีลิศ 
 ระดับคณุภาพ ด ี
 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คณุภาพ ก าลังพัฒนา 

 สรุประดับคณุภาพ ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนหนองโพวิทยา 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองโพวิทยา ครั้งที่ 175 / 2562 
เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนหนองโพวิทยาแล้ว     
 
          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………………….. 

(นายเจษฎา   ธีระตระกูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา 

 
 
 
 

       (ลงชื่อ)  …………………………………………. 
                  (นายพร จีนค า ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองโพวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

 
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 



 

 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 



 

 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 



 

 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
2.6  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



 

 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


