


ค ำน ำ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561โรงเรียนเนกขัมวิทยาฉบับนี้  จัดท าขึ้น

ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ

ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผล

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ

บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่

คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดย

ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเนกขัมวิทยา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 

 

         

                                                                                                     
                                                                          (นายมณเฑียร   สุดฮะ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
          พฤษภาคม  2562 
  

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 
ค ำน ำ    ก 
สำรบัญ    ข 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ    ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 1 
 ข้อมูลทัว่ไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 10 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 12 
ส่วนที่3สรุปผล  และแนวทำงกำรพัฒนำ 15 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก 17 
 ค าสั่ง 18 
 ประกาศโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
 ประมวลภาพโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมน าชีวิต 
 

 

 

 



 

 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรีนเนกขัมวิทยำ 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท า

รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้นโรงเรียนเนกขัมวิทยา จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

คณะครูตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม

ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน

ประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

                                                                                              (นายยงยุทธ    ลิ่มสกลเศรษฐ์) 
                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                          โรงเรียนเนกขัมวิทยา 

                                                                วันที่   23   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนเนกขัมวิทยา 
 ที่อยู่: เลขที่  81 หมู่ที่ 4  ต าบลแพงพวย   อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรีรหัสไปรษณีย์ 70130 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 โทรศัพท:์ 032073826 โทรสาร : 032073826 website  www.nekk.ac.th  
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 12 1 2 
 

2 18 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 16 1 - 18 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 1 19 
3. คณิตศาสตร์ 1 18 
4. วิทยาศาสตร์ 2 19 
5. ภาษาอังกฤษ 2 15.5 
6. สังคมศึกษา 2 14.5 
7. วัดและประเมินผล 1 13 
8. เกษตรกรรม 1 12 
9. นาฎศิลป์  1 11 
10.การเงินการธนาคาร 1 11 
11. อุตสาหกรรม 1 18 
12. ภาษาจีน 1 13 
13. คอมพิวเตอร์ 1 16 

รวม 16 180 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 151 คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 1 18 11 29 29 
ม.2 1 22 15 37 37 
ม.3  1 20 18 38 38 
รวม 3 60 44 104  
ม.4 1 6 11 17 17 
ม.5 1 7 8 15 15 
ม.6 1 10 5 15 15 
รวม 3 23 24 47  

รวมทั้งหมด 6 83 68 151  

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

ระดับชั้น 

 
รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 10 7 9 8 4 4 10 14 37 4 
ม.2 20 4 10 15 13 10 22 21 38 10 
ม.3 24 38 27 12 11 5 16 28 75 18 

ม.4 17 32 21 32 0 12 21 0 14 22 

ม.5 20 30 0 21 0 6 14 0 26 15 

ม.6 15 25 1 0 10 5 19 0 23 15 

รวม 106 136 68 88 38 42 102 63 213 84 

ร้อยละ 34.19 43.87 21.94 28.39 12.26 13.55 32.90 
 

80.77 68.71 27.10 
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     2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 29 2 0 20 7 27 93.11 
ม.2 37 2 0 33 2 35 94.60 
ม.3 38 2 0 32 4 36 94.74 
ม.4 17 0 0 11 6 17 100 
ม.5 15 0 0 6 9 15 100 
ม.6 15 0 0 0 15 15 100 

รวม 151 6 0 102 43 145 97.08 

 
     3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 29 2 0 21 6 27 93.10 
ม.2 37 3 0 29 5 34 91.89 
ม.3 38 2 0 24 12 36 97.74 
ม.4 17 0 0 6 11 17 100 
ม.5 15 0 0 9 6 15 100 
ม.6 15 0 0 0 15 15 100 

รวม 151 7 0 89 55 144 97.12 
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      4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1 1 34 2 37 97.37 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

1 0 36 1 37 97.37 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

1 0 37 0 37 97.37 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

0 0 35 2 37 97.37 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

1 0 0 37 37 97.37 

รวม 4 1 142 42 185 97.37 

     

      5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
         พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 0 15 0 15 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 0 15 0 15 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 0 15 0 15 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

0 0 13 2 15 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

0 0 15 0 15 100 

รวม 0 0 73 2 75 100 
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1.5   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.41 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 24.97 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 31.14 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 24.70 29.10 29.45 

      
     2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา2560 – 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 41.92 50.41 +8.49 
คณิตศาสตร์ 20.32 24.97 +4.65 
วิทยาศาสตร์ 27.12 31.14 +4.02 
ภาษาอังกฤษ 25.76 24.70 -1.06 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.93 48.16 47.31 
คณิตศาสตร์ 18.21 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 26.23 29.48 29.37 
สังคมศึกษา 30.93 35.48 35.16 
ภาษาอังกฤษ 22.14 31.15 31.41 

 

      2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 35.70 36.93 +1.23 
คณิตศาสตร์ 15.00 18.21 +3.21 
วิทยาศาสตร์ 20.91 26.23 +5.32 
สังคมศึกษา 28.82 30.93 +2.11 
ภาษาอังกฤษ 21.02 22.14 +1.12 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเนกขัมวิทยามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครูน านโยบายสู่ห้องเรียนโดยปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นไปตามมาตรฐานของ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่องได้ทุกระดับชั้น มีการพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณและแก้ปัญหา ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองและมีทักษะการสื่อสาร ส่งเสริมการเรียนภาษาจี นเป็นภาษาท่ี
สาม มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
การใช้ค าถามกระตุ้นความคิด กระบวนการกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริงเป็นต้น มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประส งค์ ค่านิยม 12 ประการ ในเนื้อหาการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา(วิถีพุทธ) 
โครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมน าชีวิต โครงการพัฒนาวิถีชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีโครงการแนะแนวช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมมีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสภานักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ยอมรับความ
แตกต่างและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดโครงการจิตสดใส
ร่างกายแข็งแรง กิจกรรมการเรียนการสอนศิ ลปะ กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อ
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิต หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด รักในศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนรักท้องถิ่นของตนเองด้วยโครงการโรงเรียนรับผิดชอบต่อสังคม CSR in School  
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2. หลักฐาน/เอกสาร/ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1  
 2.1 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-Net) 
 2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.4 ผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
 2.4 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
  
3. ผลการด าเนินงาน 

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาที่มีการพัฒนาสูงขึ้นคือ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ รายวิชาที่ควรพัฒนาคือ ภาษาอังกฤษ  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาที่พัฒนาสูงขึ้น คือภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความภูมิใจในท้องถิ่น และมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมดี ทั้งนี้
มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ตารางแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2561 
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ตารางแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2561 
 

 
4. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา  มีความสามารถในการอ่าน เขียน เพื่อ
การสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของแต่ละระดับชั้น มีทักษะการคิดค านวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตน เองจากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ส าหรับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 3 รายวิชา ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพ่ิมข้ึนทุกรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตส านึกรักความเป็นไทย    มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง    น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 
5. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  ผลการทดสอบระดับชาติ       
(O-Net) เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 แต่ยังต่ ากว่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่ ากว่าระดับประเทศทุก
รายวิชา  โรงเรียน ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
วางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่ วมด้วยอย่างจริงจังทั้งระบบ วิธีการแก้ไข
และการพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน สถานศึกษาควรจัดท า



9 
 

โครงการเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหาก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
จัดท าความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันประเมิน    
 
6. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดท าโครงการคลินิกวิชาการ  อุทยานการเรียนรู้  สู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขึ้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ทุกรายวิชา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมน าชีวิต เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนเนกขัมวิทยา ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโย บายการปฏิรูปการศึกษา จัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับโครงสร้างการท างานให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร มีการปรับแผนพัฒนาคุณ ภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
2. หลักฐาน/เอกสาร/ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2 
 2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
          2.3 มาตรฐานสถานศึกษา 
           
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรี ยนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้  

3.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   
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3.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

3.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง   

3.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

3.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย อุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพ  

จากคุณสมบัติของผู้บริหารที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการบริหารงาน
วิชาการและการบริหารจัดการ มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึง พอใจ 

 
4. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม  ร่วมคิดและ
แก้ปัญหาแบบกัลยาณมิตร ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการนิเทศ
ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผ ลการจัดการศึกษา  เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
5. จุดควรพัฒนา 
 การน าผลการประเมินผู้เรียนไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาให้ต่อเนื่องยังไม่เป็นระบบ ครูควร
น าผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเรียนอ่อน หรือ ปัญหาที่เกิดกับ
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไข แล้วน าไปใช้ในการปรับการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้าง เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 
6. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติการที่ 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
 แผนปฏิบัติการที่ 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆ น าข้อคิด
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 1.2 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 1.3  ครูผู้สอนมีการบริหารชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1.4 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการการเรียนรู้ 
 1.5 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
2. หลักฐาน/เอกสาร/ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3 
     2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ / ก าหนดการสอน 
 2.2  บันทึกการนิเทศ / บันทึกการประชุม 
 2.3  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 2.4  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
 2.5  ผลงานนักเรียน 
 
3. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ครูเห็น  
ความส าคัญของผู้เรียนมากข้ึน โดยครูทุกกลุ่มสาระได้พัฒนาแผนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของท้องถิ่นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูมีการตรวจสอบและวัดผลประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่ งผลให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลดลง และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบหลักสูตรครบทุกคน  
 
4. จุดเด่น 
 1. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  

2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย  

  5. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
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5. จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ ก าหนดการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบอิงมาตรฐาน 
2. ครูควรน าผลการการวัดและผลประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและน าผลไปปรับปรุงพัฒนา

ในมาตรฐานที่เป็นปัญหา 
3. ครูควรใช้กระบวนการ เทคนิควิธีการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดและการปฏิบัติ

จริงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
6. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาครูด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ ก าหนดการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาครูด้านการวัดและผลประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาในมาตรฐานที่เป็นปัญหา 
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้  

สรุปผล 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
1) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะ

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และประกอบอาชีพ 
2) มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม จิตสาธารณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3) มีความสามารถในด้านการสื่อสาร และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารได้ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีความเข้าใจพร้อมให้ความร่วมมือ 
3) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
    1) ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  
    2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก 
       สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

คุณภาพของเด็ก 
1) พัฒนานักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น 
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุก

ระดับชั้นให้สูงขึ้น 
3) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม 
2) พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 

โรงเรียนให้หลากหลายช่องทาง 
3) ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพ 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 
ก าหนดการสอนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
   3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
       สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ 
       ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและใช้แหล่งเรียนรู้ 

2) ครูควรน าผลการการวัดและผลประเมินผล 
การเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาในมาตรฐานที่เป็นปัญหา 

 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดท าโครงการคลินิกวิชาการ  อุทยานการเรียนรู้  สู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขึ้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ทุกรายวิชา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมน าชีวิต เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
ด้านการบริหารจัดการ  
 แผนปฏิบัติการที่ 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
 แผนปฏิบัติการที่ 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆ น าข้อคิด
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาครูด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ ก าหนดการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาครูด้านการวัดและผลประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาในมาตรฐานที่เป็นปัญหา 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศโรงเรียนเนกขัมวิทยาเรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ปี  
     การศึกษา 2561 
    ประมวลภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมน าชีวิต  
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ค าสั่งโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
ที่ ๑๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
............................................................................ 

 

ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรว งการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้
สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง            แก่
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน เนกขัมวิทยา จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ นายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๒.๑ นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ  หัวหน้างานประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางบุญรุ่ง  คอนเมฆ  หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล   กรรมการ 
 ๒.๓ นายวินัย  อ่อนศรี   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๒.๔ นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 

๒.๕ นางสาวสุกัญญา  มหาสินธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๘  กรรมการ    
๒.๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ  แก้วหอมค า ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๘  กรรมการ    

๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
 ๓.๑ นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายสุชิน  ดอนวัดไพร  กรรมการ 
            ๓.๒ นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ์                และเลขานุการ 
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   

 ๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 
            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                               

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                  
                                                                 (นายมณเฑียร  สุดฮะ) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 

 ............................................................................... 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ฉบับที่ 2  พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ 

ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส า คัญข้อหนึ่ง คือมีการก า หนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับแ ละประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก า หนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน า ไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
ดังนั้น โรงเรียน เนกขัมวิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เพ่ือสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ .ศ. 2561 ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว     

 
    ประกาศ  ณ วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  
  
        
 
           
          (นายมณเฑียร   สุดฮะ)                                         ( นายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์ )   
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเนกขัมวิทยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

 
มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย และค่านิยมที่ดีงามตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและลหากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
           กลุ่มเป้าหมาย 
     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.5  จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ประมวลภาพโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมน าชีวิต 
 

 
 
        กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท าบุญวันพระ 
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จิตอาสาพัฒนาวัดอัมพวัน 

    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “บวร” 
 

จิตอาสาพัฒนาวัดเนกขัมมาราม 
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พรมเช็ดเท้า 

นวดแผนไทย 

พบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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