
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 256๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
ต าบลหนองปรือ  อ าเภอหนองปรอื   จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

  
  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยมีการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยสู่สารธารณชนเพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
การจัดการศึกษาที่มุ่งให้ “การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผลอันเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ” 
ดังนั้นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ทั้งนี้ จากการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสรุปผลรายงานมาตรฐานผล
การศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐาน ที่เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ ๑ มาตรฐานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาที่โรงเรียนตั้งขึ้น ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชด าริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ – ๓ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๔ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม ซึ่ง สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มีคุณธรรมเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐาน
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment 
Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะ
ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คระครูและ
นักเรียน รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย 
หลังจากจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เสร็จสมบูรณ์ โรงเรียนได้น าข้อมูลไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชน เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ผลงานของโรงเรียน ช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ดี ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และน ามาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
 
 

                                                                                 นายสรศักดิ์ ไสยะหุต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
 



ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
ตารางเทียบเคียง 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม ๙๐.๐๐ – ๑๐๐ 
ระดับ 4 ดีเลิศ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
ระดับ 3 ดี ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
ระดับ 2 ปานกลาง ๕๐.๐๑ – ๖๙.๙๙ 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ๐.๐๐ – ๕๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด ี ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนปันส าคัญ 

ด ี ดี 

มาตรฐานที่  4  คุณธรรมจริ ย ธรรมตามแนว
พระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



ค าน า 
 

เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียนครูและ
บุคลากร นักเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ผลงานดีเด่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร
ฉบับนี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

 
 

          

            โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
                        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          
- ข้อมูลทั่วไป  

        - ข้อมูลผู้บริหาร 
- ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

        - ข้อมูลนักเรียน       
        - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสอง) 
         - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสาม)  
   
ตอนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
         - กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ 
 - มาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม    
        - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
        - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        - มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
 

ตอนที่ 3 วิธีการด าเนินการ    
       - มาตรฐานการศึกษาการ วิธีและกระบวนการ 
        - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
        - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        - มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ตอนที่ 4 ผลการด าเนินการ 
 
       - การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
       - ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       - ระดับคุณภาพ 
 
ตอนที่ ๕ สรุปและอภิปรายผล 
        - สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
ภาคผนวก 



  
  

 ๑ 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 ตอนที่ 1  

บทน า 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

 โทร : ๐๖๑ – ๕๕๑๔๐๑๑  โทรสาร :  - E-mail: pruepit.gmail.com 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

๕.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล   นายสรศักดิ์   ไสยะหุต    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (สาขาบริหารการศึกษา)  

ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  4 มกราคม พ.ศ. 2553 จนปัจจุบัน 

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

 
2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

บุคคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่/
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 13 3 1 1 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๑๕ 3 - ๑๙ 



  
  

 ๒ 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน 
     ตารางแสดงจ านวนครูผู้สอน และภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา แยกตาม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1.บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 2 25.5 
3. คณิตศาสตร์ 2 25 
4. วิทยาศาสตร์ 3 28.5 
5.ภาษาอังกฤษ 2 27 
6.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 27 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 2 24.5 
8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 29 
9.ศิลปะ 1 27 

รวม 18  
   

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปี
การศึกษา 2562

ปริญญาตรี ปริญญาโท



  
  

 ๓ 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

  4. ครูผู้สอนและบุคลากรจ าแนกตามวิชาเอก/ชั่วโมงอบรม 

       ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

จ านวนครั้ง/ 

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นายสรศักดิ์  ไสยะหุต 59 37 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 36 

2 นางละเมียด อ่อนเบา 49 14 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

คอ.บ 
เทคโนโลยี 

การเกษตรการ
ผลิตสัตว ์

126 

3 นางวาสนา ศรีค าอ้าย 46 22ปี 5ด 
ช านาญ

การ 
 ธุรกิจศึกษา 90 

4 นางกาญจนา บุญพา 42 10 
ช านาญ

การ 
คบ. ภาษาไทย 48 

5 นางสาวนริศรา อ่อนสด  38 10 
ช านาญ

การ 
วทบ. ชีววิทยาประยุกต์ 42 

6 นางสาวเขมปภัส สืบศักดิ์ 33 9 
ข านาญ

การ 
คบ. คณิตศาสตร์ 84 

7 นายสุทิน  สุขุมพันธ์ 40 4 ปี 9 ด คศ.1 ศศ.บ 
รัฐประศาสน

ศาสตร์ 
24 

8 
นางสาวณิชาภา ทอง
ประเสริฐ 

33 5 ปี 5 ด คศ.1 คบ. ภาษาไทย 78 

9 นายวาทิต ระหว่างบ้าน 29 6 คศ.1 คบ. คณิตศาสตร์ 24 
10 นางสาววิไลพร บัวระคร 29 3 คศ.1 คบ. วิทยาศาสตร์ 36 

11 นางสาวอุษา โตแก้ว 28 3 คศ.1 คบ. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการสอน 

48 

12 นางสาวกนกวรรณ แซ่เฮง 28 1 ปี 6 ด ครูผู้ช่วย คบ. สังคมศึกษา 78 
13 นางสาวดวงพร อินทร์กุล 28 1ปี 6 ด ครูผู้ช่วย คบ. พละศึกษา 78 
14 นางสาวเมธินี เบ็ญพาด 27 11 ด ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 114 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบก
ารณ ์

การสอน
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวปสุตา พรหมชาต ิ 38 14 บธ.บ คอมพิวเตอร ์ ม.ต้น,ม.ปลาย งบประมาณ 

2 นายพิบูลย์  อินนา 33 6 วท.บ. 
วิทยาศาสตร์การ

กีฬา ม.ต้น,ม.ปลาย งบประมาณ 

3 นายวรุฒน์ พ่วงค า 28  ศษ.บ. พละศึกษา ม.ต้น,ม.ปลาย งบประมาณ 

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ

ณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวสมฤทัย เพง็น้อย 25 1  คบ. ภาษาอังกฤษ ม.ต้น,ม.ปลาย งบอุดหนุน 

ครูธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ

ณ์ 
ท างาน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางณัฐวรรณ  ริ้วกุล 40 11 บธ.บ การจัดการทั่วไป -- งบประมาณ 

 
5. ข้อมูลนักเรียน   

   จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม 239 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562)  

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

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง ๒ ๒ ๒ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑๒ 
เพศ ชาย 21 14 19 54 16 18 13 51 103 

หญิง 15 26 18 59 25 26 23 84 143 
รวม 36 40 37 113 41 46 36 125 236 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง) 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

    
    

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

    

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับ
ผิดขอบและมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  และ 
การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
                    และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ 
                    ต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ 
                     รว่มมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

    

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ 
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง         ไม่รับรอง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
    ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๖๒ ดีมาก 

    ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๘๘ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑.๐๐ ๙.๔๓ ดีมาก 
๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔.๐๐ ๓.๖๙ ดีมาก 
    ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๘๕ ดีมาก 
    ๒.๓ ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๒.๐๐ ๑.๘๙ ดีมาก 
๓.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดีมาก 
๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๐๐ ๔.๖๓ ดีมาก 
๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีมาก 

๔.ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๙๘ ดีมาก 
๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  ๕.๐๐ ๔.๙๘ ดีมาก 
๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๖.๘๑ ต้องปรับปรุง 
    ๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๗๐ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๓๘ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

    ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๖๓ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๘๓ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๖๕ ดี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
    ๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖  

๒.๕๐ ๑.๕๖ ดี 

    ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๔ ต้องปรับปรุง 

    ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๑๒ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

๖.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี

     ๖.๑ ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

     ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๑๐ ด ี
    ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๐๐ ๑.๕๐ ดี 

    ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑.๐๐ ๐.๖๐ ดีมาก 
    ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ๒.๐๐ ๒.๐๐ ดี 
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๗๐ ดีมาก 

     ๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ   ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

๒.๕๐ ๒.๒๐ ดีมาก 

     ๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐.๐๐   
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐   
๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๖ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๐.๓๕  
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่     ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้จากทั้งหมด๑๒ ตัวบ่งชี้ ใช่     ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

        จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
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ตอนที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานที่ก ากับดูแล
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ื อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
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สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้ 

 

2. มาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
  4.1 มีระบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เน้นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  4.2 มีระบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สู่ชุมชนท้องถิ่น 
 
 

3.  โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
 

โครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จ านวนหนึ่งจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีพระราชประสงค์ส าคัญเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคกับโรงเรียน
ในชุมชนเมือง  

  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา รุ่นที่ 1 ในวันที่   16 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงมีการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนให้เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพัฒนาครู  บุคลากร  ให้เป็นแบบอย่างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
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               ตอนที่ 3 
                                                                              วิธีด าเนินการ 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีวิธีด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ทั้ง 3 มาตรฐาน และ 1 มาตรฐานที่เป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการดังต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
นวัตกรรมของโรงเรียน(แผนแผ่นเดียว) เป็นแผน
รายเทอม และแผนรายสัปดาห์ ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
-ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
มีการจัดท าแบบทดสอบการอ่านเพื่อประเมิน
ทักษะการอ่านนักเรียนทุกคนตามตัวชีวัดสาระ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
-ครูร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ จัดท าข้อสอบปรนัย 
อัตนัย เพ่ือวัดประเมินผลนักเรียนกลางภาค 
และปลายภาค 
 

-แผนแผ่นเดียว 
-แผนรายสัปดาห์ 
 
 
 
-แบบสรุปการประเมิน
ทักษะการอ่าน 
 
 
-ข้อสอบทุกรายวิชา 

ครูกาญจนา         
บุญพา 
 
 
 
ครูกาญจนา   
บุญพา 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนมีกิจกรรมธนาคารออมบุญที่ส่งเสริมให้
นักเรียนออมเงินทุกๆวัน ฝึกคิดค านวณเงิน และ
น าดอกเบี้ยไปท าบุญ  
-โรงเรียนมีกิจกรรมธนาคารขยะท่ีฝึกให้นักเรียน
มีทักษะการคิดค านวณ 
-โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้า
ทดสอบ O-NET ด้านการสื่อสาร  
-โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้า
ทดสอบ O-NET ด้านการคิดค านวณ 
-ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทยส่งเสริมนักเรียนทุก
ห้องให้มีทักษะการอ่านออกเขียนคล่องโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติ การ
สาธิต และแสดงละคร โดยแบ่งกลุ่มๆละ 4-5 
คน เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน 
สื่อสาร อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา และให้แต่ละกลุ่ มออกมาแสดง
บทบาทสมมติ เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
ห้องเรียนในการน าเสนอในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
-ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์เสริมทักษะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้นักเรียนทุกห้องโดยจัด 

-แบบสรุปฝากเงินออม
บุญ 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
 

ครูวิไลพร       
บัวระคร 
 
 
 
 
 
 
 
ครูกาญจนา   
บุญพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาห้องสมุด 
 
 
โครงการ English on tour 
 
 
 
 
 
 
โครงการงานส่งเสริม
สนับสนุน (เฉพาะกิจ) 
จัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สื่อสาร การค านวณ และแก้ปัญหา 
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คนออกส ารวจ
สิ่งปลูกสร้าง วัดขนาด คิดค าและหาพ้ืนที่ รอบๆ
บริเวณโรงเรียน และน าผลมาน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
-โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนางานห้องสมุด
เพ่ือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านและการสื่อสาร 
-ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ฝึกการปฏิบัติจริง ให้
ผู้เรียนออกนอกสถานที่(สะพานข้ามแม่น้ าแคว, 
ช่องเขาขาด)เพ่ือฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านกับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง 
-โรงเรียนมีการจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการพูด 
และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามศักยภาพ น า
ความรู้ พัฒนาการเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วย
ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการะ
เมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
ครูกาญจนา   
บุญพา 
 
ครูเมธินี            
เบ็ญพาด 
 
 
 
 
 
ผอ.สรศักดิ์             
ไสยะหุต 

 
 
 
 
 
 
 
งานห้องสมุด 
 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

     2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-ครูทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าเค้า
โครงแผนการจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือมีการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแผนการสอน และ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อย่าง
แท้จริง 
- โรงเรียนได้การด าเนินการประเมินสรรถนะ
ด้านการคิดและการแก้ปัญหากับผู้ เรียน ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง 
-โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนกับผู้เรียนทุกคน ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 
-กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ มีจัดการสอนรายวิชา
อาชีพอิสระ ที่ให้นักเรียนทุกคนสามรถเรียนรู้
ตามอาชีพท้องถิ่นที่ตัวเองสนใจ ใช้การสอนแบบ
โครงงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

-เค้าโครงแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
-แบบสรุปการประเมิน
สรรถนะด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา 
-แบบสรุปการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน 

ครูกาญจนา   
บุญพา 
 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 
3-4 คน ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการ
ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือพัฒนาทักษะใน
การคิดวิ เคราะห์  คิดอย่ า งมี วิ จารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ให้ แต่ ล ะกลุ่ มน า เ สนอหน้ า ชั้ น เ รี ย น เ พ่ื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และคัดเลือก
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดกิจกรรมโตวาที โดย
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน เพ่ือพัฒนา
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเพ่ือคัดเลือกเป็น
ตั วแทนการแข่ งขั น   วันสุนทรภู่  และวั น
ภาษาไทยแห่งชาติ 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 

ครูกาญจนา   
บุญพา 
 
 
 
 
 
 
 
ครูกาญจนา   
บุญพา 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 
 
 

 
 
 
 

-ครูเวรประจ าวันมีการแบ่งเวร 4 กลุ่ม ปฏิบัติ
หน้ าที่ เ ว รละ 1 สัปดาห์และเป็นผู้ ด า เนิน
กิ จ ก ร รมหน้ า เ ส า ธ ง ทุ กๆ เ ช้ า  พ ร้ อ ม กั บ
ผู้อ านวยการนักเรียนทุกคนต้องสวดมนต์ไหว้ 

-กิจกรรมหน้าเสาธง 
-แบบส ารวจพฤติกรรม 
-แบบสรุปการเข้าแถว
เคารพธงชาติ 

ครูวรุฒิ  พ่วงค า ฝ่ายปกครอง 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  
 
 
 
โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระ นั่งสมาธิ ฟังนิทานคุณธรรม โดยมีตัวแทน
นักเรียนเปลี่ยนเวรกันเล่านิทานคุณธรรมและ
สรุปคุณธรรมที่ ได้ในแต่ละวัน หลังเข้าแถว
เคารพธงชาตินักเรียนทุกคนพบครูที่ปรึกษา
อบรม และส ารวจเครื่องแต่งกายและพฤติกรรม
ก่อนเข้าชั้นเรียน 
-ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน(วิชาชุมนุม)
จั ดการ เ รี ยนการสอนโดยการสอดแทรก
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาและบู รณาการกับโครงการ
คุณธรรม ให้แต่ละห้องเรียนมีโครงงานคุณธรรม
และสอบภาคปฏิบัติปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
-กลุ่มสารฯการงานอาชีพ จัดการสอนรายวิชา
อาชีพอิสระ ใช้การสอนแบบโครงงานให้แต่ละ
ห้องเรียนมี 1 โครงงานอาชีพที่สนใจในท้องถิ่น 
มีการบูรณาการกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เน้นให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เช่น อาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด 
ปลูกผักสลัด ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงหอย ท าชั้น
ไม้เป็นต้น และให้ทุกห้องเรียนมีการประเมินโดย
การสอบน าเสนอโครงงานอาชีพอิสระ  
 

 
 
 
 
-โครงงานอาชีพอิสระ 
-แบบประเมินทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 

 
 
 
 
ครูวาทิต  
ระหว่างบ้าน 

 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  
 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ( ศิลปหัตถกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาคปฏิบัติ )  เ พ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
-กลุ่มสารฯการงานอาชีพ จัดการสอนรายวิชา
เทคโนโลยี AI ครูผู้เรียนมอบหมายให้นักเรียน
สร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี AI น าเสนอ
หน้าชั้นเรียนและน าชิ้นงานมาใช้ในโรงเรียน 
ผลงานที่ได้คือ เครื่องปั่นใบไม้ น าใบไม้รอบๆ
บริเวณโรงเรียนมาปั่นและน าไปเป็นปุ๋ยเ พ่ือ
บูรณาการกับฐานการเรียนรู้รายวิชาอาชีพอิสระ 
เพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
-โรงเรียนมีการส่ง เสริมความเป็นเลิศด้ าน
วิชาการคัดนักเรียนที่มีความสามารถเด่นในด้าน
ต่างๆและส่งเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
เพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลคือ 
การแข่งขันหุ่นยนต์เหรียญทองระดับการศึกษา
ขั้ น พ้ื น ฐ าน  เ ขต พ้ื นที่ ร ะดั บ เ ห รี ย ญ ท อ ง 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  เหรียญทอง
ระดับประเทศ น้ าพริกปลาสร้อยเขื่อนกระพร้อม 
เหรียญเงิน ระดับเขต 
 

 
 
-เครื่องปั่นใบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รางวัลหุ่นยนต์ 
-รางวัลสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุธรรมชาต ิ
-รางวัลการแปรรูป
อาหารน้ าพริกปลาสร้อย
เขื่อนกระพร้อม 
 
 
 
 
 

 
 
ครูวรุฒิ พ่วงค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูกาญจนา   
บุญพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มสารฯการงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 โครงการจิตอาสาสู่ชุมชน -ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  6 แบ่ งนั ก เ รี ยน เป็ นกลุ่ มๆละ  4-5 คน
มอบหมายให้นักเรียนเลือกหน่วยงานราชการ
ภายนอกที่สนใจ และออกช่วยเหลืองานตามที่
มอบหมาย นักเรียนกลับมาสรุปงานและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนตามหน้าที่ๆตนเองได้รับ
หมอบหมาย 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
 

ครูดวงพร  
อินทร์กุล 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

      4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต 

-โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง โ ร ง เ รี ย น ซึ่ ง ใ ช้ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต 4 เครือข่ายด้วยกัน เพ่ือเป็นการ
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างดี  
-ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การ
สอนทั้งแบบกลุ่ม การสาธิต และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ให้นักเรียนทุกคนใช้ โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Photoshop, Flash, 
C++ และScratch เป็นต้น ให้นักเรียนออกแบบ
และท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ น าผลมาเสนอหน้าชั้นเรียน จัดท า
เป็นคลิปวีดีโอ และเผยแพร่ผลงานใน YouTube  
 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
 

ครูอุษา โตแก้ว กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessm
ent Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

 



      
 

 
 

16 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทยมอบหมายงานให้
นักเรียนทุกคนแสดงละครสั้น กลุ่มละ 5-6 คน 
เกี่ยวกับวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ และจัดท า
คลิปวีดีโอ เพ่ือน ามาแข่งขันในวันวันสุนทรภู่ 
เ พ่ือฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ให้นักเรียนแบ่ง           
กุล่มๆละ 4-5 คน มอบหมายงานให้นักเรียนทุก
คนแต่ ง เ พล ง เ กี่ ย ว กั บ คณิ ตศ าสตร์  เ ช่ น 
ตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็น และน าเสนอใน
รูปแบบของคลิปวีดีโอและอัพลง YouTube เพ่ือ
ฝึ ก ให้ นั ก เ รี ยนมี ค ว ามสามารถ ในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน มอบหมายงานให้
นักเรียนจัดท าคลิปวีดีโอแสดง MV เพลงสากล
และอัพลง YouTube เ พ่ือฝึกให้นั ก เ รี ยนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

 
 
-คลิปวีดีโอละครสั้น 
-แบบประเมินผล 
 
 
 
 
-คลิปวีดีโอ 
-แบบประเมินผล 
 
 
 
 
 
-คลิปวีดีโอ 
-แบบประเมินผล 

 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมการวัดผล
ประเมินผล 

-ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดย
การจัดท าแบบทดสอบที่มีข้อสอบทั้งอัตนัย และ
ปรนัยที่สามารถวัดระดับความรู้ของนักเรียนได้
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด 
-มีการวัดประเมินผล และสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเยนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ 
-โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าทดสอบ
ระดับชาติ O-net ทั้งชั้นม.3 และม.6  

-แบบประเมินโครงการ 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนปีการศึกษา 
2562 
-ผลคะแนน O-net 

ครูวาทิต  
ระหว่างบ้าน 

ฝ่ายวัดผล 

    6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

กิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพและ
หารายได้ระหว่างเรียน 
 
 
 
 
โครงการเปิดโลกสู่
เทคโนโลยี 

-ครูผู้สอนวิชาแนะแนว มอบหมายให้นักเรียนทุก
คนตั้งเป้าหมายในชีวิต Growth Mindset ด้าน
อาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
-ครูผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้แบบวัดแววอาชีพ
กับนักเรียนทุกคน เพ่ือเป็นการส ารวจ ค้นหา
อาชีพที่เหมาะ และสนใจเพ่ือเป็นแนวในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง เ พ่ือส่ง เสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 
-ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดรับสมัครนักเรียนที
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House   

-แบบบันทึกกิจกรรม 
Growth Mindset 
-แบบสรุปแนะแนว 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
-แบบสรุปวัดแววอาชีพ 
-แบบวัดเจตคติต่ออาชีพ 
 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
 

ครูทีปรึกษา 
 
 
 
 
ครูกนกวรรณ  
แซ่เฮง 
 
 
 
 
ครูวิไลพร  
บัวระคร 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  มหิทยาลัยรังสิต เพ่ือศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับ
ส าขาอาชี พที่ นั ก เ รี ยนสน ใจ  เ ส ริ มส ร้ า ง
ประสบการณ์ และส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

-แบบสรุปเข้าร่วม
โครงการ 

  

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

      1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 -โรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา คือ มีวินัย, ซื่อสัตย์, ขยัน
,รับผิดชอบ และ พอเพียง ครูมีการวัดและ
ประเมินนักเรียนทุกคนตามพฤติกรรม ตัวบ่งชี้ 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้นัหเรียน
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด   
-ครู กลุ่ มสาระฯสั งคมศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง โดยการประเมินตาม
หน้าที่ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติ
ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

-กิจวัตรประจ าวันของ
นักเรียนภายในโรงเรียน 
-แบบประเมินพฤติกรรม
ตัวบ่งชี้ ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์  
 
 
-ผลสัมฤทธิ์รายวิชา
หน้าที่พลเมือง 

ครูณิชาภา          
ทองประเสริฐ 
 
 
 
 
 
ครูกนกวรรณ      
แซ่เฮง 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  -ครูที่ ป รึ กษาทุ กชั้ น เ รี ยน  มี การประ เ มิ น
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ปีการศึกษา 2 ครั้ง 

   

       2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โครงการวันส าคัญของชาติ -ครู กลุ่ มสาระฯสั งคมศึ กษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมประเพณี วัฒนธรรม
ไทย 1. วันเข้าพรรษา นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพ่ือน าเทียนไปถวาย 
ณ วัดหนองสาหร่าย อ าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี  2. วันขึ้นปีใหม่ นักเรียนทุกคน
ร่วมกันท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และ
ฟังธรรมเทศนา 3. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
วันแม่/วันพ่อแห่งชาติ ท าบุญตักบาตร เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 4. นักเรียน
ทุกคนร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช น้อมร าลึกบูชาพระปรีชา
สามารถ และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการกอบกู้
เ อกราชชาติ ไทย 5. นัก เรี ยนร่ วมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ณ วัดหนองปรือ มีจิตอาสา
ช่วยท ากระทงถวายวัด  
-ทุกวันศุกร์นักเรียนทุกคนแต่งกายชุดไทย เพ่ือ
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และ 

-ภาพกิจกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 

ครูสุทิน   
สุขุมพันธ์ 
 

กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessm
ent Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

 



      
 

 
 

16 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  
 
 
โครงการวิทยากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการกีฬาภายใน 

โรงเรียนได้รับการยกย่อง โรงเรียนต้นแบบที่มี
ชุดเครื่องแบบนักเรียนวันศุกร์เป็นชุดไทย จาก
ส านักศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 
-ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ มอบหมายให้
นักเรียนเรียนรู้การท าอาหารว่าง ในท้องถิ่น 
นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ออกเรียนรู้กับ
วิทยากรท้องถิ่น สรุปกระบวนการขั้นตอน 
น าเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
-ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
มอบหมายงานให้ นั ก เ รี ยน  ส า รวจ แหล่ ง
ท่องเที่ยวในชุมชน (โครงการพระราชด าริอ่าง
เก็บน้ าห้วยกระพร้อย) นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 
4-5 คน เรียนรู้ตามสถานที่ๆตนเองสนใจ และ
จัดท าคลิปวีดีโอน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ 
เผยแพร่ลงในสื่อโซเชียล  เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ในพิธีเปิด
กิจกรรมได้มีการจัดแสดงจากนักเรียนชุด ฟ้อน
สาวหนองปรือ และ ฟ้อนดอกผึ้ง ที่เป็นประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวหนองปรือ เพ่ือให้ 

 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
-ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-คลิปวีดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
-ภาพกิจกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
ครูกนกวรรณ      
แซ่เฮง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูวรุฒ   พ่วงค า 

 
 
 
กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงาน
วชิาการ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  นักเรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

   

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาผู้เรียน      
(ลูกเสือ) 

-ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ให้นักเรียนทุกคนไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการ
นักเรียน เพ่ือฝึกให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
-ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน โดยเรียนจากกิจกรรม
กลุ่มในห้องเรียน เพ่ือฝึกให้นักเรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
-ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) มีการ
จัดให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม เข้าฐานการ
เรียนรู้ เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือ เข้าค่ายพัก
แรม เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความ
รั ก ค ว ามส ามั คคี ใ นห มู่ ค ณ ะ  เ รี ย น รู้ จ า ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง แ ล ะ น า ป รั บ ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
 

-แบบประเมินโครงการ 
-โครงสร้างสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ภาพกิจกรรม 
-ผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-แบบประเมินโครงการ 

ครูวรุฒ พ่วงค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูวรุฒ พ่วงค า 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผดิชอบ แหล่งข้อมูล 

 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการเรียนรู้ (ม 1, ม.4) 

-ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
บุคลิกภาพ ให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเอง
สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงตนเอง 
ทั้ งทางด้ านการศึกษา อารมณ์สั งคมและ
บุคลิกภาพ พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีม 

-แบบประเมินโครงการ ครูวรุฒ พ่วงค า ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
 
 

-ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ตรวจ
สุขภาพนักเรียนทุกคนโดยการ ชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง สรุปผล BMI เพ่ือการประเมินสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคมของนักเรียน 4 ครั้ง
ต่อปี 1 ปีการศึกษา 
 
-ครูประจ าชั้นทุกคน ส ารวจน้ าหนัก ส่วนสูง และ
ท าแบบประเมิน SDQ ความฉลาดทางอารมณ์
(EQ)  ต่ อนั ก เ รี ย นทุ กคน  2 ครั้ ง  ต่ อ  1 ปี
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคมของนักเรียน 

- -แบบบันทึกน้ าหนัก
ส่วนสูง 
 
 
 
 
-แบบประเมิน SDQ 
-แบบประเมิน EQ 
 

ครูดวงพร 
อินทร์กุล 
 
 
 
 
ครูวาสนา            
ศรีค าอ้าย 

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
(คณะกรรมการสถานศึกษา) 

-โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มีส่วนร่วม
จาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้น า
ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนที่เป็นไปตาม
แนวโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างชัดเจน  

-แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2562 

ครูดวงพร อินทร์กุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 
 

-โรงเรียนมีการจัดการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 
 
   • ฝ่ายบริหารงานบุคลคล 
จัดบริหารบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA ให้เป็นไปตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ 
   • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    

-แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2562 

ครูดวงพร อินทร์กุล 
 
ครูละเมียด อ่อนเบา 
 
 
 
ครูกาญจนา บุญพา 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝ่าย
บริหารทั่วไป 
โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
โครงการพัฒนางานการเงิน
และบัญชี 
โครงการพัฒนางานพัสดุ 
โครงการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ 
โครงการอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจการบริหารงาน
ด้านการเงินและพัสดุใน
สถานศึกษา 

   จัดการบริหารคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนด 
• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
จัดการบริหารด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน และ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน 
 
 
 
   • ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
จัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ระเบียบแบบแผน ของโรงเรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินโครงการ 
-เอกสารบันทึกบัญชี การเงิน
และงบประมาณ 

 
 
ครูวาสนา ศรีค าอ้าย 
 
 
 
 
 
 
ครูเขมปภัส  
สืบศักดิ์ 

 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานการเงิน
และงบประมาณ 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ( ศิลปหัตถกรรม) 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-ครูทุกกลุ่มสาระฯร่วมกันบททวนหลักสูตรกลุ่มสาระฯและ
ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน  
 
 
-ครูทุกคนร่วมกันส่งเสริมความเป็นทางด้านวิชาการแก่นักเรียน
ทุกคน ให้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมทุกกลุ่มสาระฯ 
-ครูจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้อาชีพ
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ค าสั่งทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตร 
-หลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่ม
สาระฯ 
-ผลรางวัลการแข่งขัน 
 
-ภาพกิจกรรมโครงการ 
-ผลการด าเนินงานโครงการ 

ครูกาญจนา บุญพา 
 
 
 
ครูกาญจนา บุญพา 
 
ครูปสุตา พรหมชาติ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

โครงการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดการส่งเสริมให้บุคลากร
ครูอบรมด้านพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
และตามสมรรถนะหลักท่ีก าหนด  
- ส่งเสริมให้บุคลากร จัดท าวิทยฐานะในระดับสูงขึ้น  

-รายงานการอบรม 
- แบบประเมินโครงการ 
- เกรียรติบัตรการเข้าร่วมการ
อบรม 
 

ครูละเมียด อ่อนเบา ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

  -ภาพกิจกรรม การอบรมการ
ขยายผล 

  

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

โครงการห้องเรียนคุณธรรม
คุณภาพ 
 
 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
 
โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่ 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ครูและนักเรียนร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในห้องเรียน
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดอุปกรณ์ ดูแล ซ่อมบ ารุงรักษาให้มี
ความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปอ านวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์ให้แก่
ครู นักเรียน ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้ ร่มรื่นปลอดภัย
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ครูจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมอบรม การป้องกันภัยยาเสพติด จาก
หน่วยงานอื่นในอ าเภอ หนองปรือ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีดี แก่ผู้เรียน 

- แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
- แบบประเมินโครงการ 
- ภาพถ่ายห้องเรียน 
-อาคารและสถานที่ ใน
โรงเรียน 
- ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
-แบบประเมินโครงการ 
- แบบประเมินโครงการ 
-ภาพถ่ายบริเวณโรงเรียน 
 
-แบบประเมินโครงการ 
-ภาพถ่ายการเข้าร่วมอบรม 

ครูกาญจนา  บุญพา 
 
 
 
ครุสุทิน  สุขุมพันธ์ 
 
 
 
ครุสุทิน  สุขุมพันธ์ 
 
 
ครูวรุฒ พ่วงค า 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
2.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในโรงเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน  โดยมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์จ านวน ……….เครื่อง  

-แบบประเมินโครงการ 
-ภาพถ่ายการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ครูอุษา  โตแก้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานภายใต้นโยบายและ
จุดเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ไว้ อันได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  

-แผนแผ่นเดียว 
-แผนรายสัปดาห์ 
-แผนรายเทอม 
-แบบประเมินการสอบปฏิบัติ 
-ผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

ครูกาญจนา บุญพา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 มีแผนการเรียนที่ตรงความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการสอนที่
สามารถน าไปสอนได้จริง เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่เป็นแผน
แผ่นเดียวรายเทอม และรายสัปดาห์ มีการวัดและประเมินผล
เป็นระยะ ประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้นักเรียน
ออกมาน าเสนอผลงานตามโครงงานอาชีพอิสระ ที่บูรณาการ
กับโครงงานคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  

   

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

โครงการวิถีชีวิต คนดีมี
คุณธรรม 

-ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โครงการพระราชด าริอ่าง
เก็บน้ าห้วยกระพร้อย เรียนรู้การท าขนมปุยฝ้ายกล้วยน้ าว้า 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน วิถีชีวิตรอบอ่างเก็บน้ า 
ร้านค้า นักเรียนน าข้อมูลมาสรุปและจัดท าคลิปวีดีโอเป็น
ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ลงสื่อโซเชีลยมีเดีย เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แบบประเมินโครงการ 
-คลิปวีดีโอ 

ครูวาสนา ศรีค าอ้าย กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
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มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

โครงการวันส าคัญของชาติ 
 
 
โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

-ครูจัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือน้อมร าลึกถึง
พระคุณครู ที่ถ่ายทอดความรู้ และอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็น
คนดี เพื่อสนองให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
-ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน คัดกรองนักเรียนทุกคนตามเกณฑ์
การคัดกรองเพ่ือให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม ตามความสามารถ
และความต้องการต่างๆ 
-ครูทุกคนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมบูรณาการต่างวิชา เป็น
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้น และท า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  
-ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อได้ทราบถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน ถ้าพบว่ามีปัญหาก็ให้ความช่วย ให้
ค าปรึกษา หรือถ้าพบว่านักเรียนเป็นเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษก็ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มตามศักยภาพ เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการชั้นเรียนต่อไป 
 
 

-แบบประเมินโครงการ 
-ภาพกิจกรรม 
 
-ระบบดูแลช่วยเหลือ 
-ผลการคัดกรองนักเรียน 
 
 
 
 
 
-ภาพถ่ายการจัดการเรียนการ
สอน 

ครูวาสนา ศรีค าอ้าย 
 
 
ครูวาสนา ศรีค าอ้าย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 -ครูทุกคนมีการแต่งกายที่ถูกระเบียบ หน้าตายิ้มแยมแจ่มใส ใส่
ใจต่อนักเรียน พูดจาไพรเราะอ่อนหวาน และให้ความสนใจกับ
นักเรียนทุกคน มีเทคนิควิธีการสอนที่แปลกใหม่ เช่นการแต่ง
กายให้เข้ากับเนื้อหาที่จะสอน แต่งกายเป็นตัวละครต่างๆเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน และเป็นการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

   

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

-ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะ คือก่อนการเรียนรู้ 
ระหว่างเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ มีการประเมินตามสภาพ
จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และน าผลการประเมิน
ย้อนกลับให้นักเรียนน าไปปรับปรุงและแก้ไข้ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

-แบบบันทึกคะแนน ก่อน 
กลาง หลังการสอน 
-ปพ.5  
-ผลคะแนนในระบบ SGS 

ครูผู้สอน 
ครูกาญจนา  บุญพา 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

-ครูทุกคนมีร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ระหว่าง ครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระเดียวกัน ระดับชั้นม.ต้น/ม.ปลาย พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อน าไปในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

-PLC กลุ่มสาระ  
-PLC ระดับม.ต้น 
-PLC ระดับม.ปลาย 

ครูกลุ่มสาระ 
ครูระดับม.ต้น 
ครูระดับม.ปลาย 

 

 
มาตรฐานที่ 4 
คุณธรรมความดีตามแนว
พระราชด าริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
  4.1 มีการด าเนินการคุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเป็น
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1 มีคุณธรรม
เป้าหมาย 6 หลักของโรงเรียน คือมีวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน 
รับผิดชอบ พอเพียง โรงเรียนมีการด าเนินคุณธรรมความดี ตาม
โครงการพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
ส่งเสริมให้นักเรียนท าทั้งท่ีโรงเรียนและบ้าน 
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โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน 
 

-ครูทุกคนส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตาม
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา คือ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน 
รับผิดชอบ พอเพียง โดยมอบหมายหน้าให้นักเรียนทุกคนมีเขต 
พ้ืนที่ๆรับผิดชอบ มีโครงงานอาชีพอิสระที่บูรณาการกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือฝึกความพอเพียง ฝึกการเข้าแถว เข้า
ห้องเรียน การเข้าร่วมสมกิจกรรมต่างๆให้ตรงเวลา ยืนเข้าแถว
ซื้ออาหาร  

-แบบประเมินคุณธรรมอัต
ลักษณ์โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา 
-แบบประเมินโครงการ 
-ภาพถ่ายตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ 

ครูวรุฒ  พ่วงค า  

มาตรฐานที่ 4 
คุณธรรมความดีตามแนว
พระราชด าริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
4.2 มีการด าเนินการคณุธรรมความดี ตามโครงการพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน 
 

โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

 โรงเรียนมีการด าเนินการคุณธรรมความดี ตามโครงการ
พระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชนตาม
แผนการ โดยการส่งเสริม สืบสวน ค้นหา และยกย่องหมู่บ้าน
ต้นแบบความดีต่างๆโดยมีชุมชนเป้าหมายในปีแรกคือ  
      -หมู่บ้านห้วยหวาย = ต้นแบบด้านความขยัน 
      -หมู่บ้านหนองสาหร่าย = ต้นแบบด้านจิตอาสา 
      -หมู่บ้านศูนย์รวมทรัพย์ = ด้านความขยัน 
      -หมู่บ้านหนองหูช้าง = ต้นแบบด้านพอเพียง 
      -หมู่บ้านห้วยผาก = ต้นแบบด้านความซื่อสัตย์ 

-แบบส ารวจคนดีตาม
คุณธรรม 
-รางวัลบุคคลตัวอย่างด้าน
คุณธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้/ร่องรอย
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

       -ชุมชนท่าม่วง = ต้นแบบด้านมีน้ าใจ 
เมื่อจบแผนพัฒนาคุณภาพจะคลอบคลุมทั้งอ าเภอหนองปรือ 
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  ๔๘ 
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ตอนที่ 4  

ผลการด าเนินการ 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยด าเนินการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามสภาพจริงตามระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยก าหนดมาตรฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยใช้วิธีการ
หลากหลาย ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเป็น
ร้อยละและระดับคุณภาพ ทั้ง 3 มาตรฐาน และ 1 มาตรฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา ดังนี้มีผลการด าเนินการดังนี้ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนที่ชัดเจน มี

การประเมินผลเพ่ือพัฒนาเป็นระยะๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และสรุปผลการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลที่
ส าคัญด้านวิชาการ ที่พัฒนาทุกกระบวนการของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น รวมไปถึงด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทั่วไป สุขภาพกายและจิตใจของ
นักเรียน เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน จัดตั้งกรรมการในส่วน
ต่าง ๆ เพ่ือศึกษาข้อมูล ร่างขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าความเข้าใจกับครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน  มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความถนัดและสนใจ ศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สอดแทรกบูรณาการตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เศรษฐกิจพอเพียง  สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เห็นคุณค่าเกิด
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เน้นการแก้ปัญหาผ่านการตั้งค าถาม  การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดต่าง ๆ ของผู้เรียน มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยผ่านเรียนเรียนรู้ โครงงาน
คุณธรรม และโครงงานอาชีพอิสระ โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ  แบบกลุ่มร่วมมือ การสาธิต ใช้
กระบวนการปัญหาเป็นฐาน แบบลงมือปฏิบัติจริง การระดมสมอง แบบใช้กระบวนการคิด 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนปันส าคัญ 

ดี 

มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
พระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี  และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสามารถ  ความ
สนใจ  มีกิจกรรมและโครงการทางวิชาการรองรับ  เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  โครงการเปิดโลกสู่เทคโนโลยี  โครงการ English on 
tour เป็นต้น เพ่ือการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  
สามารถสร้างนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการน าเสนอ ประกวดแข่งขัน ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้โรงเรียนได้เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
(โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา)เหมาะสมกับผู้เรียน สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน 
รับผิดชอบ และพอเพียง ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  โครงการส่งเสริมอาชีพและ
หารายได้ระหว่างเรียน  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตั้งเป้าหมายชีวิต(Growth Mindset) 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการเรียนรู้ (ม 1, ม.4) โครงการจิตอาสาสู่ชุมชน โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมจิต
สาธารณะ เกิดจิตสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มี
ระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต ให้ค าแนะน าสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีความพร้อมใน
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
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2. ผลการด าเนินงาน 

ในการด าเนินงาน โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน ทั้งผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนปรากฏผลดังนี้ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

65 
96.14 ระดับยอดเยี่ยม 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภปิรายแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

65 
68.6 ระดับดี 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 60 97.01 ระดับยอดเยี่ยม 
๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

65 
60.08 ระดับดี 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

65 
66.53 ระดับดี 

๖)  มีความรู ้ ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

75 
97.01 ระดับยอดเยี่ยม 

๑. ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

80 96.74 ระดับยอดเยี่ยม 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

80 97.01 ระดับยอดเยี่ยม 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

80 100 ระดับยอดเยี่ยม 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 80 93.48 ระดับยอดเยี่ยม 
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โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ตามระดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร
การคิดค านวณ

(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสารการคิดค านวณ ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 
 

 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ์ 
คิดวิจารณญาณ  

อภิปราย  
แลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
(ระดับดี ) 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวจิารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

93.04

97.67

95.26

97.27

97.03

97.93

96.14

90 92 94 96 98 100

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามล าดับชั้น ใน
ระดับดีขึ้นไป

0
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100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

62.17 67.5
78.38

42.85

75.01
85.71

68.6

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคดิวิเคราะห์ฯ                                           
ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
มีความสามารถใน

การสร้าง
นวัตกรรม 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป 
  

 
 

มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(ระดับดีเลิศ) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 

 
 

100 97.5 100

84.61

100 100 97.01

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป

52
54
56
58
60
62
64
66
68

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

58.1 58.75 59.45
57.69

63.54

66.66

60.8

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามระดับชั้น 
ระดับดีขึ้นไป
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา(ระดับดี) 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

 

 
 

 
 
 

 
 

0

50

100

51.7
36.44

51.27
61.86

91.94 94.91

52.11

84.32
๖๖.๕๓

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศกึษา ระดับดีขึ้นไป

54.18
45.02

29.61
46.47

82.47
56.97

84.86

24.7 53.0451.7
36.44

51.27
61.86

91.94 94.91
84.32

52.11
66.53

0
20
40
60
80

100

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ดีขึ้นไป

ปี 2561 ปี 2562
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 ความก้าวหน้าของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖1-2562 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

0
10
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60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

53.89

26.33
35.56

26.67

49.78 27.89 19.89 28.81

ปี 2561 ปี 2562

49.78

27.89
19.89

28.8153.6

29.22 24.72 30.7555.91
30.22 26.98 32.98

55.14 30.07 26.73 33.250

20

40

60

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยน สังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 ความก้าวหน้าของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖1-2562 
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60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม

54.42

30.04
36.1

29.45 30.89

40.27 26.91 16.88 22.99 31.83

ปี 2561 ปี 2562

40.27 26.91 16.88 22.99 31.83

40.3
27.39 22.81 26.04 34.48

43.02

29.4 25.62 28.97 36.1

42.21

29.2 25.41 29.2
35.7

0

10

20

30

40

50

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยน สังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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๕๖ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความรู้  ทักษะ

พ้ืนฐาน  และเจต
คติที่ดีต่องาน

อาชีพ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
 

 
  

การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี

งามตามที่
สถานศึกษา

ก าหนด   
(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนดตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

93.04

97.67

97.04

97.27

98.51

96.91

96.74

90 92 94 96 98 100

ม.1

ม.2

ม.3
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ม.5

ม.6

รวม

การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป  

100
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100

84.61

100 100
97.01

75

80

85
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105

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป



   ๕๗ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ

โรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ระดับดีข้ึนไป 

 

 
 
 
 

ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป 
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ระดับดีขึ้นไป
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมฯ ตามระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป



   ๕๘ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง

และหลากหลาย 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 

 
 

สุขภาวะทาง
ร่างกาย  และจิต

สังคม 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
ตามระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมตามระดบัชั้น ระดับดีขึ้นไป



   ๕๙ 
 

 
 

สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพดี 
 จุดเด่น  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรี ยน  พบว่าผู้ เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
กระบวนการกลุ่ม มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดองค์ความรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ มาใช้ในการสรรสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ โดยการถ่ายทอดออกมาทาง โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต การแสดง มีความสามรถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้อยู่ในระดับดี 
และมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต
คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ  อยู่ระดับยอดเยี่ยม 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา มีจริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับ คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น อยู่ระดับยอดเยี่ยม 
 จุดควรพัฒนา 
 ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี จึงควรด าเนินโครงการและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมโครงการ กิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าสู่
การพัฒนาทักษะการคิดค านวณทีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖๐ 
 

 
 

ผลด าเนินการ 
ในการด าเนินงาน โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

80 
90 ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 70 80.6 ระดับดีเลิศ 

2.๓ 
ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

75 
77.01 ระดับดี 

2.๔ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

80 
80.08 ระดับดเีลิศ 

2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80 80.53 ระดับดีเลิศ 

2.๖ 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการ
เรียนรู้ 

70 
70.01 ระดับดี 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

๖๐ 

สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 จุดเด่น  
 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งผู้บริหาร  ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดความส าเร็จ มีการปรับปรุ งหลักสูตรเพ่ือการมีงานท าเกี่ยวกับ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมท้องถิ่นและมีการบูรณาการการปรับเนื้อหาสาระเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน มีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ในการ
ร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าสู่กระบวนการความเชี่ยวชาญในวิชาชีพระบบ PLC มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่คลอบคลุม      
 
 จุดควรพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทารง
การศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
พิจารณาส านักงานคณะกรรมการข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.)ให้มากขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอน
ได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู และเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอนและภาระ
นอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖๑ 
 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ระดับดี ระดับดี 

3.๑ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

70 
70 ระดับดี 

3.๒ 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 
70.6 ระดับดี 

3.๓ มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก 75 70.01 ระดับดี 

3.๔ 
ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

70 
70.08 ระดับดี 

3.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู ้

70 80.53 ระดับดีเลิศ 

3.๖ 
มีนวัตกรรม หรืองานวิจัยการจัดการเรียน
การสอน 

60 
60.01 ระดับปานกลาง 

 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

๖๑ 

สรุปการประเมินด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ระดับ ดี 
 จุดเด่น  
 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องใช้สื่อจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกและตรวจสอบประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการ PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 จุดควรพัฒนา 
 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามรถเรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน เช่น การท า
ขนมไทย การจักสาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง (ประเพณีของอ าเภอหนองปรือ) การออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน และโครงการพระราชด าริในชุมชนเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖๒ 
 

 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

มาตรฐานที่ 4  คุณธรรมจริยธรรมตามแนว
พระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

ระดับยอดเยีย่ม ระดับยอดเยีย่ม 

4.๑ มีระบบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
เน้นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

80 80 ระดับยอดเยี่ยม 

4.๒ 
มีระบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม           
สู่ชุมชนท้องถิ่น 

80 
80.6 ระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖๓ 
 

 
 

สรุปการประเมินด้านที่ 4 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ระดับ
ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น 
 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา มีการด าเนินการคุณธรรมความดี 
ตามโครงการพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุน ได้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
ปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเมินคุณภาพการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอน สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องมีการด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายสร้างคนดี มีคุณธรรม 
อย่างยั่งยืน  

จุดควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ครอบคลุมทั้งอ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖๔ 
 

 
 

ตอนที่ 5 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

จุดเด่น 
 

 

จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
●ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1)ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  พบว่า
ผู้ เ รี ยนมีความสามารถในการท างานเป็นที ม 
กระบวนการกลุ่ม มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดองค์
ความรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ มาใช้ในการสรร
สร้างสิ่งใหม่ๆ โดยการถ่ายทอดออกมาทาง โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต การแสดง มีความสามรถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้อยู่ ในระดับดี และมีคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรือ
งานอาชีพ  อยู่ระดับยอดเยี่ยม 
     2)ด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้ เรียน 
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา มี
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย  ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มีการรักษาสุขภาพกาย  

คุณภาพของผู้เรียน  
     1) ใน ร ายวิ ช า วิ ช าคณิ ตศาสตร์  ผู้ เ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี จึงควรด าเนิน
โครงการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการจัดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริม
โครงการ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม
โครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าสู่การพัฒนาทักษะการ
คิดค านวณทีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
     ๒)ผู้เรียนยังต้องพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มากขึ้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1)ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทารง
การศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งด้วยกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
พิจารณาส านักงานคณะกรรมการข้าราชาการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.)ให้มากขึ้น เพ่ือให้
ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู 
และเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอน
และภาระนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1)ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเชิญ
วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามรถเรื่อง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น มาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน  



   ๖๕ 
 

 
 

 

จุดเด่น 

 

 

จุดควรพัฒนา 

สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับ คนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
อยู่ระดับยอดเยี่ยม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       1)โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีระบบการ
บริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งผู้บริหาร  
ครู  และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความส าเร็จ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการ
มี งานท า เกี่ ยวกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
คุณธรรมท้องถิ่นและมีการบูรณาการการปรับเนื้อหา
สาระเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการ
ปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน มีการใช้กระบวนการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ในการร่วมสร้าง
รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการ
พัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าสู่กระบวนการความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพระบบ PLC มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่คลอบคลุม  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
    ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ ครูจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องใช้สื่อจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและตรวจสอบ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้ เรียนโดยผ่านกระบวนการ PLC มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วย
งานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

เช่น การท าขนมไทย การจักสาน ประเพณีแห่
ปราสาทผึ้ง (ประเพณีของอ าเภอหนองปรือ) การ
ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และโครงการ
พระราชด าริในชุมชนเป็นต้น 
คุณธรรมความดีตามแนวพระราชด าริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา 
  1) ควรส่ ง เสริ มด้ านคุณธรรม  จริ ยธรรมให้
ครอบคลุมทั้งอ าเภอหนองปรือ 
 
 



   ๖๖ 
 

 
 

 

จุดเด่น 
 

 

จุดควรพัฒนา 

คุณธรรมความดีตามแนวพระราชด าริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา 
     1) โรง เรียนหนองปรือพิทยาคม โ รงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา มีการด า เนินการ
คุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชด าริโรงเรียน
โครงการกองทุน ได้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ เ อ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมของ
โ ร ง เ รี ย น  เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ เ รี ย น รู้ โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูและผู้ที่มีส่วน
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร่ ว ม กั น แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ประเมินคุณภาพการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน สถานศึกษาเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครู
นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการด้าน
คุณธรรม จริยธรรมสู่ชุมชน สง่เสริมให้ชุมชน
เป้าหมายสร้างคนดี มีคุณธรรม อย่างยั่งยืน 

 

 
  
5.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การสอนที่เป็นระบบสองภาษาในอนาคต ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 2. จัดหาบุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ เป็นครูผู้สอนเพ่ิมเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมด้านการ
ใช้ภาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๖๗ 
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          พ้ืนฐาน. 
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ภาคผนวก 
 



  
  

 ๖๙ 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม กระบวนการกลุ่ม มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดองค์ความรู้
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ มาใช้ในการสรรสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยการถ่ายทอดออกมาทาง โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต การแสดง มีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ และมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

 
 

 



  
  

 ๗๐ 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งผู้บริหาร  ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดความส าเร็จ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการมีงานท าเกี่ยวกับ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมท้องถิ่นและมีการบูรณาการการปรับเนื้อหาสาระเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน มีการใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ในการ
ร่วมสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการพัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าสู่กระบวนการความเชี่ยวชาญในวิชาชีพระบบ PLC มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่คลอบคลุม     
 

 



  
  

 ๗๑ 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องใช้สื่อจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกและตรวจสอบประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการ PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วยงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 ๗๒ 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 ๗๓ 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-------------------------------------- 

               ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มีนโยบายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเป็นกลไกส าคัญ  ตามที่มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม จึงประกาศจัดตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 ๑ .นายศุภกฤต   อินนา       ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางมนัสนันท์   เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 

 ๓. นายมานพ   เส็งดอนไพร        ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง       กรรมการ 

 ๔. นางละเมียด     อ่อนเบา  หัวหน้างานประกันฯ       กรรมการ    

 ๕. นายสรศักดิ์    ไสยะหุต  ผู้อ านวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ  

 ๖. นางสาวเมธินี  เบ็ญพาด                    เลขานุการ 

มีหน้าที ่

๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาค 

เรียนละ ๑ ครั้ง และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    ประกาศ ณ วันที่   20   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
   (นายสรศักดิ์  ไสยะหุต) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 



  
  

 ๗๔ 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
ประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

  ด้วยโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีภารกิจจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือพัฒนาสู่
คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
๒๕๕๓ ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ  ดังนั้นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จึง
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม   ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่     พฤษภาคม   ๒๕๖๒   จ านวน ๓ มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
 
 



  
  

 ๗๕ 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-assessment Report : SAR) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม    
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๑.๑ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “มารยาทดี  วิถีพอเพียง”  
 ๑.๒ โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                       สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
             ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
                 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



  
  

 ๗๖ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
  4.1 มีระบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เน้นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  4.2 มีระบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สู่ชุมชนท้องถิ่น 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
        (นายสรศักดิ์  ไสยะหุต) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 
 
   
           
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 ๗๗ 
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ประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/25๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. 25๖๒ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

(นายสรศักดิ์  ไสยะหุต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
 
 
 



  
  

 ๗๘ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ททางวิชาการของผู้เรียน ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  65 
     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

65 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 60 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 65 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 65 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 75 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๘๐ 
๕) การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๘๐ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ๘0 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 70 

   2.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗๕ 

   2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘0 
   2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี   
         คุณภาพ 

๘0 

 



  
  

 ๗๙ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
๒๕๖๑ 

2.๖ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ         
การจัดการเรียนรู้ 

70 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
        ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๗0 

๓.๒ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๐ 
3.๓ มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก ๗5 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗0 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู ้
๗0 

๓.๖ มีนวัตกรรม หรืองานวิจัยการจัดการเรียนการสอน ๖0 
มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

  4.1 มีระบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เน้นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 80 
  4.2 มีระบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สู่ชุมชนท้องถิ่น 80 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
  

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม ๙๐.๐๐ – ๑๐๐ 
ระดับ 4 ดีเลิศ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
ระดับ 3 ดี ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
ระดับ 2 ปานกลาง ๕๐.๐๑ – ๖๙.๙๙ 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา ๐.๐๐ – ๕๐.๐๐ 

 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 



  
  

 ๘๐ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

เรื่อง การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการจัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมนั้น 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ การจัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 

 
 
 

(นายศุภกฤติ  อินนา) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรยีนหนองปรอืพิทยาคม 
 
 
 


