
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารลำดับที่ ๑/๒๕๖3 
 

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุร ี

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
3 



 

 

คำนำ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองขาวโกวิท
พิทยาคม ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร และการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการ ประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ต่อไป 

   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับ 
นี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

 
  
(นายประวิทย์ สิงห์เรือง)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้น  โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การ
จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                       
           (นายจำเนียน  บัวทอง) 

                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 

ส่วนที ่           หน้า 
 • คำนำ           
 • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 • สารบัญ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
  • ข้อมูลทั่วไป        ๑ 

• ข้อมูลครูและบุคลากร       1 
• ข้อมูลนักเรียน        2 
• ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    2 
• ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน      5 

 ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  • มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      6 
  • มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 12 
  • มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 14 
     ส่วนที่  3  สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา      15 
     ส่วนที่  4  ภาคผนวก        

• ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  เรื่อง  กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
• คำสั่งโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ 93/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
• ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐานตามประเด็นพิจารณาของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน  หนองขาวโกวิทพิทยาคม 
ที่อยู ่ 180  หมู่  1  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 (กาญจนบุรี) 
โทรศัพท์  034 – 586114  โทรสาร  034 – 586114  
เปิดการสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่  6 

 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

2.1  จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 1 13 - 2 3 19 
  

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
จำนวน 1 15 3 - 19 

 

  2.3  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชม./สัปดาห์/คน) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร์ 2 18 
3. วิทยาศาสตร์ 1 18 
4. ฟิสิกส์ - 18 
5. เคมี 1 18 
6. ภาษาไทย 2 18 
7. ภาษาอังกฤษ 2 19 
8. สังคมศึกษา 2 18 
9. เกษตรกรรม - 18 
10. คหกรรม 1 18 
11. คอมพิวเตอร์ 1 18 
12. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 18 
13. ศิลปะ 1 20 

 
 



 

 

3.  ข้อมูลนักเรียน 
       จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  139  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน  2562) 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 ๑ 24 13 37 37 : 1 
ม.2 2 22 25 47 24 : 1 
ม.3 1 17 10 27 27 : 1 
รวม 4 63 48 111  
ม.4 ๑ 3 6 9 9: 1 
ม.5 ๑ 6 6 12 12 : 1 
ม.6 ๑ 3 4 7 7 : 1 
รวม ๓ 12 16 28  

รวมทั้งหมด 7 75 64 139  
 
 

4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จำนวน 
นักเรียน 

AVG 

ภาษาไทย 31 30 46 57 51 29 13 4 4 9 274 2.55 
คณิตศาสตร์ 8 5 12 10 19 34 62 5 2 8 165 1.68 

วิทยาศาสตร์ 33 54 61 52 61 36 50 10 3 13 373 2.4 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33 36 49 58 71 39 104 1 9 19 419 2.18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 117 65 72 9 5       3 13 284 3.52 
ศิลปะ 52 30 15 12 22 10 9 8   2 160 2.88 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 87 55 59 38 43 10 7 8   12 319 2.99 
ภาษาตา่งประเทศ 43 30 34 33 46 50 43 7 2 14 302 2.34 

รวม 404 305 348 269 318 208 288 43 23 90 2,296  
คิดเป็นร้อยละ 17.60  13.28  15.16  11.72  13.85  9.06  12.54  1.87  1.00  3.92  

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 46.04 

 

 
 
 
 
 



 

 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

จำนวน 
นักเรียน 

AVG 

ภาษาไทย 48 29 68 50 25 9 4 8 1 10 252 2.86 
คณิตศาสตร์ 13 10 17 16 28 27 20 8 4 9 152 2.11 
วิทยาศาสตร์ 34 39 62 56 48 26 30 23 15 16 349 2.4 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50 49 66 58 62 41 27 5 11 20 389 2.58 
สุขศึกษาและพลศึกษา 209 22 16 1       2 9 5 264 3.85 
ศิลปะ 62 23 18 14 10 7 3   4 5 146 3.29 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 43 32 43 12 11 7 4   31 1 184 3.15 
ภาษาตา่งประเทศ 42 27 40 33 42 30 37 3 16 9 279 2.48 

รวม 501 231 330 240 226 147 125 49 91 75 2,015  
คิดเป็นร้อยละ 24.9 11.5 16.4 11.9 11.2 7.3 6.2 2.4 4.5 3.7 

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 52.70 

 

  4.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ด ีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 37 6 26 4 1 32 86.49 
ม.2 48 15 24 9   39 81.25 
ม.3 28 7 18 2 1 25 89.29 
ม.4 9 2 5 2   7 77.78 
ม.5 13 4 8 1   12 92.31 
ม.6 7 4 3     7 100.00 
รวม 142 38 84 18 2 122 85.92 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 36 8 24 4   32 88.89 
ม.2 44 15 25 4   40 90.91 
ม.3 25 13 12     25 100.00 
ม.4 7 2 4 1   6 85.71 
ม.5 12 6 6     12 100.00 
ม.6 7 5 2     7 100.00 
รวม 131 49 73 9 0 122 93.13 

   



 

 

 4.3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ด ีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 37 21 14 1 1 35 94.59 

ม.2 48 24 21 3   45 93.75 
ม.3 28 16 10 1 1 26 92.86 
ม.4 9 4 4 1   8 88.89 
ม.5 13 6 7     13 100.00 
ม.6 7 6 1     7 100.00 
รวม 142 77 57 6 2 134 94.37 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 36 25 10 1   35 97.22 
ม.2 44 28 15 1   43 97.73 
ม.3 25 19 6     25 100.00 
ม.4 7 6 1     7 100.00 
ม.5 12 9 3     12 100.00 
ม.6 7 6 1     7 100.00 
รวม 131 93 36 2 0 129 98.47 

 

  4.4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับ ดี ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ ดี  

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร   5 42 84 126 96.18 
2. ความสามารถในการคิด   11 65 55 120 91.60 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   10 66 55 121 92.37 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   3 66 62 128 97.71 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี   1 62 68 130 99.24 

 
 
 



 

 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 5.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕62  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 58.70 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 26.61 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 20.07 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 30.70 32.98 33.25 

        -  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่างระหว่าง 

ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 43.47 58.70 15.23 
คณิตศาสตร์ 19.75 26.61 6.86 
วิทยาศาสตร์ 27.88 20.07 -7.81 
ภาษาอังกฤษ 26.69 30.70 4.01 

 

 5.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕62  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 38.21 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 17.86 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 29.79 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 20.18 26.04 29.20 
สังคมศึกษา 33.14 36.10 35.70 

        -  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่างระหว่าง 

ปีการศึกษา 
ภาษาไทย 35.41 38.21 2.8 
คณิตศาสตร์ 18.18 17.86 -0.32 
วิทยาศาสตร์ 22.15 29.79 7.64 
ภาษาอังกฤษ 25.38 20.18 -5.2 
สังคมศึกษา 29.23 33.14 3.91 



 

 

ส่วนที่  ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ระดับ ดี 

 

๑. กระบวนการพัฒนา 

๑.๑    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณ โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่เน้นทักษะ การอ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองพร้อมทั้งมีการประเมินความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน และการคำนวณ จำแนกระดับ
คุณภาพของนักเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น เช่น  กิจกรรมวัน
ภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทย ทักษะด้านการอ่านและการเขียน โดยจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วม การ
แข่งขันทักษะภาษาไทยตาม ความสามารถ และตามศักยภาพของนักเรียนและคัดเลือกนักเร ียนที ่มี
ความสามารถเข้า ร่วมการแข่งขันทักษะ ภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น การแข่งขันท่อง บทอาขยาน ทำนองเสนาะ การประกวดการคัดลายมือ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในด้าน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู ้เรียน ทั ้งรูปแบบการ ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู ้ แบบใช้
กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหา เน้นการ สื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส กิจกรรมค่าย English Camp 
             ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมายให้นักเรียนจัดทำรายงาน โครงงาน โดยการแบ่งเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบลงมือปฏิบัติ  ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา และ
จัดทำกิจกรรมติวเข้มวิชาการ ม.3 และ ม.6 เตรียมความพร้อมสู่ O–NET 
  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการสร้างผลงาน เช่น การทำรายงาน การทำโครงงาน การสร้างชิ้นงาน เป็นต้น  มีทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 



 

 

   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ขั้น
พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น E-mail, Google, YouTube 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูทุกท่านใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ ่งส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากำหนด 
   มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โรงเรียนมีความพร้อมในการส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ ทักษะ เจตนคติที่ดีในด้านอาชีพที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถ
นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น ทอผ้าด้วยกี่กระตุก ( ผ้าขาวม้าร้อยสี ) ทำให้นักเรียนตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อได้ตามความสนใจความสามารถ และความถนัดของตนเอง 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมที ่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู ้เร ียนที่
สถานศึกษากำหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจากริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ  มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น การเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น 
ได้แก่  งานสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ แห่เทียนจำนำพรรษา งานลอยกระทง ฯลฯ 
  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ฯลฯ 
  สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนมีการรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง  ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิต
ที่ดี รู้และมีวิธีการป้องกันตัวเองจากการล่อลวง ข่มเหง และมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากลักษณะทางสังคมที่เสื่อมลง 

 
๒.  ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่  ๑  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ จากการประเมิน
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  2.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคำนวณ 

• นักเรียนร้อยละ 21.77 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

ปี
การศึกษา  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จำนวน 
นักเรียน 

AVG 

2562 คณิตศาสตร ์ 21 15 29 26 47 61 82 13 6 17 317 1.89 
คิดเป็นร้อยละ 3.31 2.37 4.57 4.10 7.41 9.62 12.93 2.05 0.95 2.68   

ร้อยละของนักเรียนที่ม ี
ผลการเรียนในระดับ 2 ขึ้นไป 21.77 

       
• นักเรียนร้อยละ 85 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้ เช่น 

แนะนำตัวเอง สั่งอาหาร ซื้อเสื้อผ้า บอกทิศทาง ฯลฯ โดยการสอบเก็บคะแนนทักษะการพูดแบบสถานการณ์
จำลอง (Role play) ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 



 

 

• นักเรียนร้อยละ 28.66 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ  การเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป 

ปี
การศึกษา  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จำนวน 
นักเรียน 

AVG 

2562 ภาษาไทย 79 59 114 107 76 38 17 12 5 19 526 2.7 
คิดเป็นร้อยละ 5.20 3.89 7.51 7.05 5.01 2.50 1.12 0.79 0.33 1.25   

ร้อยละของนกัเรียนที่ม ี
ผลการเรียนในระดับ 2 ขึ้นไป 

28.66 
       

  2.1.2  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา  และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

• นักเรียนร้อยละ ๓2.08 ได้ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ ระดับ ๓  (ดีเยี่ยม) 
ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดีเยี่ยม 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 37 6 26 4 1 6 16.22 
ม.2 48 15 24 9   15 31.25 
ม.3 28 7 18 2 1 7 25.00 
ม.4 9 2 5 2   2 22.22 
ม.5 13 4 8 1   4 30.77 
ม.6 7 4 3     4 57.14 
รวม 142 38 84 18 2 38 26.76 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดีเยี่ยม 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 36 8 24 4   8 22.22 
ม.2 44 15 25 4   15 34.09 
ม.3 25 13 12     13 52.00 
ม.4 7 2 4 1   2 28.57 
ม.5 12 6 6     6 50.00 
ม.6 7 5 2     5 71.43 
รวม 131 49 73 9 0 49 37.40 

• นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานที่นำไปสู่การขยายผลต่อยอดความคิดได้ 
โดยได้ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการส่งนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

• นักเรียนมีการทำโครงงาน/ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

 

 2.1.3  ผู้เรียนมีทุกคนสามารถในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต สรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ทำรายงาน เรียนรู้ผ่านระบบ Google App และสามารถใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือใช้ในการเรียนได้ 

 2.1.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
• ผู้เรียนร้อยละ 73.58  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มากกว่าระดับ ๒ ขึ้นไป 
 

ปี
การศึกษา 

ระดับชั้น 
ระดับผลการเรียน จำนวน 

นักเรียน 
AVG 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
2562 ม.1 163  137  165  136  141  120  152    19    51    51    1,135    2.5  
2562 ม.2 241  163  204  185  219  140  147    45    33    63    1,440    2.5  
2562 ม.3 238  107  138    92    84    46    48      9    11    22       795    3.0  
2562 ม.4   48    44    29    19    29    16    36    18    18    28       285    2.5  
2562 ม.5 135    55    87    54    47    22    28      1      1      1       431    3.0  
2562 ม.6   80    30    55    23   24    11      2             225    3.2  

รวม 905  536  678  509  544  355  413    92  114  165    4,311   
คิดเป็นร้อยละ 21.0 12.4 15.7 11.8 12.6 8.2 9.6 2.1 2.6 3.8   

 ร้อยละของนักเรียนที่ม ี
ผลการเรียนในระดับ 2 ขึ้นไป 73.58 

       
 
• ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

2.1.5   มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ ทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน

ต่องานอาชีพโดยได้จัดกิจกรรรมฝึกทักษะอาชีพ พร้อมแนะแนวอาชีพจากกรมการจัดการงานจังหวัด
กาญจนบุรีเพ่ือการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ และให้บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อตาม
ความเหมาะสมของผู้เรียน 

• นักเรียนร้อยละ ๓๐ สามารถทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) ได้จากการ
วัดผลประเมินผลในรายวิชา การทอผ้าพ้ืนเมือง การทอผ้ากี่กระตุก และชุมนุมรักษ์นาและผ้าทอหนองขาว 

• นักเรียนทุกคนมีความรู้ เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) โดยการ
สอดแทรกความรู้เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
  2.2  คุณลักษณอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
     2.1.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

• นักเรียนร้อยละ  96.42  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ ดี ขึ้นไป 
 



 

 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 37 21 14 1 1 35 94.59 
ม.2 48 24 21 3   45 93.75 
ม.3 28 16 10 1 1 26 92.86 
ม.4 9 4 4 1   8 88.89 
ม.5 13 6 7     13 100.00 
ม.6 7 6 1     7 100.00 
รวม 142 77 57 6 2 134 94.37 

 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 36 25 10 1   35 97.22 
ม.2 44 28 15 1   43 97.73 
ม.3 25 19 6     25 100.00 
ม.4 7 6 1     7 100.00 
ม.5 12 9 3     12 100.00 
ม.6 7 6 1     7 100.00 
รวม 131 93 36 2 0 129 98.47 

  2.2.2  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง และหลากหลาย 

• นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  ได้แก่ งานสงกรานต์ 
งานเทศน์มหาชาติ แห่เทียนจำนำพรรษา งานลอยกระทง ฯลฯ 

• นักเรียนทุกคนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย  
ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ฯลฯ 
   2.2.3  สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม  

• นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี รู้และมีวิธีการป้องกันตัวเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง และมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากลักษณะทางสังคมที่เสื่อมลง 

 

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
  1.  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O – Net) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3   ปี
การศึกษา 2562 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเป็น
อันดับที่ 3 ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 



 

 

  2.  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งความรู ้ สร้างความสุข ปี 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับร้านหนังสือนายอินทร์ และบริษัท Thai Beverage ในกิจกรรมชมรมรักการ
อ่านดีเด่นประจำปี 2562 เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
  3.  โรงเรียนได้รับรางวัลความยั่งยืนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ OTOP Junior Contest 2018 
 

๓. จุดเด่น 
 1.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

วิธีที่หลากหลายและหาแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ดำเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน จึงส่งผลให้

เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด เป็นไปตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด  
 3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี

ทักษะการทำงาน มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร อ่านหนังสือออก และอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือ
การสื่อสารได้ ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 4.  ผู ้เร ียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา  
2562 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนระดับชาติเหรียญทอง การแข่งขันประกวดร้องเพลง
ไทยลูกกรุง 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากข้ึน สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจตรงตามวัตถุประสงค์และบริบทที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพด้วยรูปแบบ PDCA และการบริหารด้วยกระบวนการห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน ด้วย
เทคนิค 6 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วมใช้ โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการ PNT มีการวางแผน
และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมการวางแผนการ
งานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัด
การศึกษา  ที ่เหมาะสม เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ผู ้เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบ
กัลยาณมิตร ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา จัดทำแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการวางแผน และดำเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมคูปอง)  ทางออนไลน์  และหน่วยงานต้นสังกัด 
  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งความสุข มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ประปา ไฟฟ้า ปรับซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีความพร้อมในการให้บริการสำหรับ
นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 
     จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
สามาถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน มีการนำระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบ SGS เพ่ือ
รายงานผลการเรียน สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ผลการพัฒนา 
  2.1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
  2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
  2.3  สถานศึกษามีการกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มีการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
  2.4  ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  2.5  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



 

 

  2.6  สถานศึกษามีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้   
 

นวัตกรรม( Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
 -  

3. จุดเด่น 

1.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2.  มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

3.  มีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ให้บุคลากรได้พัฒนา
ความรู้ด้านวิชาชีพสูงขึ้น  

 

4. จุดควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

กับชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากขึ้น มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจั ดการศึกษาและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มกำลังความสามารถมีการติดตามและประเมินผลของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
๑.  กระบวนการพัฒนา 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ
จริง (Active Learning) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
         ครูทุกท่านพัฒนา สร้าง ใช้สื ่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทั ้งในและนอก
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรัก
ผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามความถนัดและความสนใจ สร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการประเมินผลตามสภาพจริง และมีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

มีการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2. ผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
นวัตกรรม(Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา  
  สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบสนองความสนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกโดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3.  จุดเด่น 
  1.  ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 
  2.  ครูมีการใช้วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4.  ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 
  ควรนำสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายและการให้
ข้อมูลย้อนกลับแกผู้เรียนทันที เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 



 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 

  
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้อง

นำไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำคัญกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 

 1.  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เร ียน
ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ ้นด้วยวิธีที ่หลากหลายและหาแนวทางการ
แก ้ป ัญหาเพ ื ่ อบรรล ุ เป ้าหมายท ี ่ กำหนดแล้ว 
ดำเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมคิด ร่วมทำในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน จึง
ส่งผลให้เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนด  

 3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท ี ่พ ึงประสงค ์ ม ีจ ิตสาธารณะ ในการอน ุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม มีทักษะการทำงาน มีสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร อ่านหนังสือออก และอ่านคล่อง 
รวมทั ้งสามารถเขียนเพื ่อการสื ่อสารได้ ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน พัฒนาให้ผ ู ้ เร ียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 4.  ผู ้เร ียนมีส ุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ค ุณล ักษณะอ ันพ ึ งประสงค ์   ผลการแข ่ งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
ได้เป็นตัวแทนระดับชาติเหรียญทอง การแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง 

 

 
 โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มาก
ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาให้มากขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การ
นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ อย่างเป็นรูปธรรม 



 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ

อย ่างเป ็นระบบ โดยใช ้ เทคน ิคการประชุม
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจ ัดการศึกษา แผนปฏิบ ัต ิการประจำปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2.  มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครผูู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

3.  มีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เช ี ่ ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน ่ ง   ม ี การ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู ้ด ้าน
วิชาชีพสูงขึ้น  

 
ควรส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มากขึ ้น มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและการขับเคล ื ่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถมีการติดตามและประเมินผลของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.  คร ูม ี ความต ั ้ ง ใจ  ม ุ ่ งม ั ่ น ในการ

พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 

2.  ครูม ีการใช้ว ิธ ีการสอนและแหล่ง
เรียนรู ้ที ่หลากหลายแก่ผู ้เร ียน เพื ่อให้ผู ้เร ียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.  ครูจ ัดทำวิจ ัยในชั ้นเร ียน เพื ่อหา
นวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 
            ควรนำสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม

ใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเร ียนการสอนให้
หลากหลายและการให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู้เรียน
ทันที เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

 

 
 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕62 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการ 
อ่าน การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ  

• นักเรียนร้อยละ ๔๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

• นักเรียนร้อยละ ๔๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเบื้องต้นได้ เช่น แนะนำตัวเอง สั่ง
อาหาร ซื้อเสื้อผ้า บอกทิศทาง ฯลฯ 

• นักเรียนร้อยละ ๕๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๒) มีความสามารถในการ 
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

• นักเรียนร้อยละ ๓๐ ได้ผลการประเมินการคิด
วิเคราะห์ ระดับ ๓  ขึ้นไป 

• นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานที่
นำไปสู่การขยายผลต่อยอดความคิดได้ 

๓) มีความสามารถในการ 
สร้างนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

• นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และ สรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

• นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มากกว่าระดับ ๒ ขึ้นไป 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน   
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ ทุก
คนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่าง
น้อยหนึ่งอย่าง 

• นักเรียนร้อยละ ๓๐ สามารถทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(ผ้าขาวม้าร้อยสี) ได้ 

• นักเรียนทุกคนมีความรู้ เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่
กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและ 

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

• นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดระดับ ดี ขึ้นไป 

• นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น  และแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ 
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ร่วมกันบนความแตกต่าง และ
หลากหลาย 

• นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย และจิตอาสา 

• นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย   
และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
       ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทศัน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

 ชัดเจน 

• มีการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย พันธกิจ กล
ยุทธ์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

• ใช้ระบบการบริหารจัดการด้วยรูปแบบ PDCA  
หลักธรรมาภิบาล 

• ใช้โมเดลการบริหารด้วยกระบวนทัศน์ ห้องเรียน
เป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน ด้วยใช้เทคนิค ๖ 
ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วมใช้ โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

• จัดให้ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
• จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี

การศึกษา 
• พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่มีความสุข 
• ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
• จัดทำแผนพัฒนาวิชาการที่คำนึงถึงคุณภาพ

ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
• สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน 

       ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการ 
 คุณภาพของสถานศึกษา 
       ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนา 
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน  
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
       ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ 

 ทางวิชาชีพ 
      ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
      ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
ชีวิตได้ 

• ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

• ครูทุกคนพัฒนา สร้าง และใช้สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

      ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้        
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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      ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก   

• ครูทุกคนมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน  
• ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถ

นำมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
• ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
• ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ 

รายวิชา/ภาคเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีการวัด ประเมินผล ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
สภาพจริงโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

• ครูทุกคนมีวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อย ๑ เรื่องต่อปีการศึกษา 

• ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวน PLC อย่างน้อย ๒ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

      ๓.๔  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔   
ภาคผนวก 

 
• ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  เรื่อง  กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 -   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  -   คำสั่งโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ 93/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

- ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐานตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 -  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
            ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ 
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ  กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตาม แผนที่กำหนดไว้จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อ  พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  จึง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของ
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกต่อไป  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียน จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 
๓มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นที่สำคัญ                     

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
                    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 

 

                    ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
               ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
               ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
               ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 

       ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

     
 

                   ( นายประวิทย์  สิงห์เรือง ) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

 
 

               
    (นายจำเนียน  บัวทอง) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
 



 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม                                    

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ ยวก ับการประก ันค ุณภาพภายในระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ประกอบก ับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที ่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 

 ( นายประวิทย์  สิงห์เรือง ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน       
       การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

• นักเรียนร้อยละ ๔๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

• นักเรียนร้อยละ ๔๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เบื้องต้นได้ เช่น แนะนำตัวเอง สั่งอาหาร ซื้อเสื้อผ้า บอก
ทิศทาง ฯลฯ 

• นักเรียนร้อยละ ๕๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป 

  ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่าง 
       มีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
       คิดเห็น และแก้ปัญหา 

• นักเรียนร้อยละ ๓๐ ได้ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์  
       ระดับ ๓  ขึ้นไป 
• นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานที่นำไป        

สู่การขยายผลต่อยอดความคิดได้   ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
       สารสนเทศและการสื่อสาร 

• นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ 
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
       สถานศึกษา 

• นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มากกว่าระดับ ๒ ขึ้นไป 

  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดี 
       ต่องานอาชีพ 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ ทุกคนมีความรู้
และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

• นักเรียนร้อยละ ๓๐ สามารถทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาว   
ม้าร้อยสี) ได้ 

• นักเรียนทุกคนมีความรู้ เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(ผ้าขาวม้าร้อยสี) 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี   
        สถานศึกษากำหนด 

• นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด          
ระดับ ดี ขึ้นไป 

• นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  
และแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม 

   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
        แตกต่าง  และหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
• นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบ มีวินัย 

และจิตอาสา 
• นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียน และชุมชน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา  
       กำหนดชัดเจน 

• มีการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์และจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

• ใช้ระบบการบริหารจัดการด้วยรูปแบบ PDCA  
หลักธรรมาภิบาล 

• ใช้โมเดลการบริหารด้วยกระบวนทัศน์ ห้องเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการเป็นทุน ด้วยใช้เทคนิค ๖ ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วม
ใช้ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

• จัดให้ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
• จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
• พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี

ความสุข 
• ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและ    

การจัดการเรียนรู้ 
• จัดทำแผนพัฒนาวิชาการที่คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
• สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน  
       รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก 
       กลุ่มเป้าหมาย  

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
        ทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
        เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
        การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
        ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  
        ชีวิตได้ 

• ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ปฏิบัติจริง (Active Learning) สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

• ครูทุกคนพัฒนา สร้าง และใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนที่
สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุก     
ในการเรียนรู้ 

• ครูทุกคนมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน  
• ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถนำมา

วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
• ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
        ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
        และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
        กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
• ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ รายวิชา/ภาคเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการวัด ประเมินผล ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

• ครูทุกคนมีวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ 
เรื่องต่อปีการศึกษา 

• ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน PLC 
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ระดับคุณภาพดี   ระดับคุณภาพปานกลาง 
  ระดับคุณภาพกำลังพฒันา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

เรื่อง  กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
……………………………………. 

 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ข้อ 14(1) กำหนดให้โรงเรียนกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และข้อ 15 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 14(1)ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงกำหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนกากรเรียนรู้รวมทั้งคำนึงถึ งศักยภาพ
ของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนหนองขาว
โกวิทพิทยาคมจึงประกาศกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้   
 

ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ   
 

“โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 

ด้านเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ   
 

“ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทย” 
 

ทั้งนี้ให้มีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา  2562 
 

ประกาศ   ณ  วันที่ 16 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 
          ลงชื่อ .......................................................               ลงชื่อ................................................... 
                      (นายจำเนยีน  บัวทอง)                                   (นายประวิทย์  สิงห์เรือง) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
 

 



 

 

ปรัชญาโรงเรียน   ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการศึกษา รับการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพ่ือเป้าหมายชีวิตที่มีคุณภาพ 

 

คติธรรม    วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  “บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” 
 

คติพจน์    ศึกษาดี  มีวินัย  น้ำใจนักกีฬา 
 

วิสัยทัศน์   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  ก้าวทันเทคโนโลยี   
     สร้างเด็กดีสู่สังคม  น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

พันธกิจ     ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเต็มตามศักยภาพ  
     มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ประกอบอาชีพสุจริต และ 
     อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

เป้าประสงค์    1.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และ 
            บูรกรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

5. โรงเรียนบูรณาการการทำงาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐานและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่  ๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรม 
   จริยธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่  ๓ ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
   และการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (ICT) 
  กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถ 
   จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  ๕ บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่  6 การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยให้ 

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) 
 กลยุทธ์ที่  7 การบริหารงานเน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของ 
  ข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียน 

 



 

 

 

  
คำสั่งโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  

ที ่93 / ๒๕62  
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------ 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษา และให้รายงานต้นสังกัดทุก
สิ้นปีการศึกษา  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 
39 และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 
 ๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  
  ๑.  นายล้อม  ทองแท้  ประธานกรรมการ 
 2.  นายประทีป  มังสา  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
 3.  นางลำพัน  ครูทอง  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 4.  นายวโิรจน ์  กระต่าย  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
 5.  นายจำเนียน  บัวทอง  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 6.  นายธนรชัต์  วิเชียรรัตน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 7.  นางสุภาภรณ์    ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓    กรรมการ 
  8.  นายสุรชัย  ใจจง  ครู อันดับ คศ.๓    กรรมการ 
  9.  นางนพวรรณ ์  ใจจง  ครู อันดับ คศ.๓    กรรมการ 
  10.  นางใกล้รุ่ง  เอ่ียมเจริญ ครู อันดับ คศ.2    กรรมการ 
 11.  นางพจนารถ  มีเครือ  ครู อันดับ คศ.๓    กรรมการ 

 12.  นายประวิทย์  สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 13.  นางวิชญาภา   สีมา  ครู อันดับ คศ.2   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  1.  ให้คำแนะนำ  ปรึกษา  และกำกับติดตามการทำงานของคณะกรรมการรวบรวม และจัดทำ
เอกสารในแต่ละมาตรฐาน 
  2.  ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงาน 
  3.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 



 

 

๒.   คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.1  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
          2.1.๑   นางสภุาภรณ์   ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
  2.1.๒  นางสาวนิตยา  พัฒนมาศ ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 

 2.1.๓  นางวิชญาภา   สีมา  ครู อันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 

 2.1.4  นางสาวกรรณิการ์ รัตนะวัน  ครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 

 2.1.5  นางสาวปรียาวด ี วัลลา  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 2.1.6  นางสาวกมลชนก  ดอกนาค ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 2.2  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          2.2.๑  นายสุรชัย  ใจจง  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
       2.2.2  นางสภุาภรณ์   ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 
  2.2.3  นางนพวรรณ์  ใจจง  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 
  2.2.4  นางใกล้รุ่ง  เอ่ียมเจริญ ครู อันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 
 2.2.5  นางพจนารถ  มีเครือ  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 
 2.2.6  นางสาวชัญนิษฐ ์ พงษ์พิพัฒน์ ครู อันดับ คศ.1   ผู้ช่วย 

 2.3  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          2.3.๑  นางสุภาภรณ์   ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
  2.3.2  นางพจนารถ  มีเครือ  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 

  2.3.3  นางพรรณรัตน์ บุญมี  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 

  2.3.4  นางใกล้รุ่ง  เอ่ียมเจริญ ครู อันดับ คศ.2   ผู้ช่วย 
 2.3.5  นางสาวรมย์นลิญ งามขำ  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 
 2.3.6  นางสาววิจิตรา วิริยะ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่  1.  รวบรวมข้อมูลจัดทำแฟ้มตรงตามมาตรฐาน พร้อมรวบรวมข้อมูล และร่องรอยหลักฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     2.  จัดทำแบบสรุปแต่ละมาตรฐาน  เพ่ือดำเนินการจัดทำ SAR ของสถานศึกษาต่อไป 
๓.   คณะกรรมการจัดทำแฟ้มติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ๘ องค์ประกอบ 
  3.1  นางวิชญาภา    สีมา  ครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า 
  3.2  นางสุภาภรณ์  ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที ่  จัดทำแฟ้มติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ 
องค์ประกอบ เพื่อรองรับการประเมิน 
๔.   คณะกรรมการจัดทำ SAR ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 4.1  นางวิชญาภา    สีมา  ครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า 
  4.2  นางสุภาภรณ์  ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที ่  รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อจัดทำ
รูปเล่ม SAR ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 



 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการ
ต่อไป                   
    สั่ง  ณ  วันที่  7   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
                 

 
 
 

(นายประวิทย์   สิงห์เรือง) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............................................................................ 

 

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
กำหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล และนำผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมจึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 

๑. นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมปอง ผ่องใส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สพม.๘               กรรมการ 
๓. นางใกล้รุ่ง   เอ่ียมเจริญ เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพภายใน           กรรมการ 
๔. นางวิชญาภา สีมา หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑

ครั้งและจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดทำ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

                          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                              ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
 
       (นายประวิทย์   สิงห์เรือง) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 



 

 

ตารางวิเคราะห์วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน 

ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ
คำนวณ 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 
 

1. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพ่ือนำไป
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
2. มีการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
การอ่าน การเขียน และการคำนวณ จำแนก
ระดับคุณภาพของนักเรียน 
 

- เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- ชิ้นงาน/ผลงาน
นักเรียน เช่น แบบฝึก
ทักษะ รายงาน 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- โล่ / เกียรติบัตร 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์
และภาษาต่าง 
ประเทศ 

- งานแผนงาน 
- งานวิชาการ  

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1.2 ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
 

1. โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมายให้
นักเรียนจัดทำรายงาน โครงงาน โดยการ
แบ่งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
2. ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน การ
เรียนแบบลงมือปฏิบัติ  ในการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเหน็ และแก้ปัญหา 

- รายงาน โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- แบบสรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินโครงงาน 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ 

- งานแผนงาน 
- งานวิชาการ  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1.3 มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2. โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. โครงการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 
 

1. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
ผลงาน เช่น การทำรายงาน การทำโครงงาน 
การสร้างชิ้นงาน เป็นต้น 
2. มีทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยี  ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน 

- ผลงานนักเรียน 
- แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

ครูทุกท่าน - แผนงาน 
- งานวิชาการ 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1.4 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. โครงการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ขั้น
พ้ืนฐานในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
2. ครูส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

- เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
- ผลงานนักเรียน 

ครูทุกท่าน -  งานวัดผล 
-  แบบประเมิน
สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. ครูทุกท่านจัดการเรียนการสอนตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ครูทุกท่านใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
- เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกท่าน - งานวิชาการ  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

1. โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพใน
โรงเรียน 
2. โครงการหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 

1. โรงเรียนมีความพร้อมในการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เจตนคติที่ดีในด้าน
อาชีพที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ในการทอผ้าด้วยกี่
กระตุก ( ผ้าขาวม้าร้อยสี ) ได้  

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ชิ้นงานนักเรียน 

ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
และวิทยากร
ท้องถิ่น 

ศูนย์อาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมี
คุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนที่
สถานศึกษากำหนด เช่น การเข้าแถว การแสดง
ความเคารพ การพูดจากริยามารยาท การไหว้ 
ฯลฯ 

- รายงานโครงการ
คุณธรรม 
-การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ครูทุกท่าน -  งานวัดผล 
-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

1.2.2 ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

โครงการสารสัมพันธ์
ชุมชน 
 

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 
การเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น ได้แก่  
งานสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ แห่เทียน
จำนำพรรษา งานลอยกระทง ฯลฯ 

- รายงานโครงการ
คุณธรรม 
-ภาพถ่าย 

ครูทุกท่าน -งานสัมพันธ์
ชุมชน 
- รายงานการจัด
กิจกรรม 

 

1.2.3 การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง และ
หลากหลาย 

-โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีทั้งกายและ
จิตใจ 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย เช่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ฯลฯ 

- รายงานโครงการ/
กิจกรรม 
-ภาพถ่าย 

ครูทุกท่าน -งานแผนงาน 
-งานสารสนเทศ 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

1.2.4 สุขภาวะร่างกาย 
และจิตสังคม 

-โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีทั้งกายและ
จิตใจ 
-โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพ
ตนเองให้แข็งแรง 
2. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
รู้และมีวิธีการป้องกันตัวเองจากการล่อลวง ข่ม
เหงรังแก และมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากลักษณะทาง
สังคมท่ีเสื่อมลง 

-แฟ้มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 
การชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูงของนักเรียนชั้น 
ม.1-ม.6  

ครูทุกท่าน -แบบประเมินผล
การทดสอบ
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย การชั่ง
น้ำหนัก วัด
ส่วนสูงของ
นักเรียนชั้น  
ม.1-ม.6 
- งานแนะแนว 

 



 

 

 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

 
 
ประเด็นพิจารณา  

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนด 
ชัดเจน  

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์  
ของแผนการศึกษาของชาติ และสอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง 
ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ SWOT ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

- แผนกลยุทธ์ 
- แผนพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 

- ครูทุกท่าน - งานนโยบาย 
  และแผน 
 

 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

1. โครงการระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 

1. สถานศึกษาใช้ระบบบริหารศึกษาด้วย
รูปแบบ PDCA และโมเดลในการบริหารด้วย
กระบวนการห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการ
เป็นทุน ด้วยเทคนิค 6 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล  
ร่วมชื่นชม และร่วมใช้ โดยน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติเพ่ือกรบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยกระบวนการ PNT 
2. สถานศึกษามีการวางแผนและดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด

- แผนพัฒนาคุณภาพ 
  การจัดการศึกษาของ 
  สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- คำสั่งโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน 
 

- ครูทุกท่าน - กลุ่มบริหารงาน 
5 กลุ่มงาน 
 

 



 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

 
 
ประเด็นพิจารณา  

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมการ
วางแผนการงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
3. สถานศึกษามีการกำกับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบ
กัลยาณมิตร 

2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.  กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่าง
นักเรียนในสถานศึกษา
และนักเรียนต่างชาติ 

1. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนางาน
วิชาการอย่างรอบด้านตามหลักสูตรโดยครูทุก
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษาตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 
2. สถานศึกษามีการจัดการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. สถานศึกษามีการจัดทำแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
- เกียรติบัตรนักเรียนการ
แข่งขันศิลปหัตกรรม
นักเรียน 

- ครูทุกท่าน - กลุ่มบริหารงาน 
  วิชาการ 
- งานนโยบาย 
  และแผน 
 

 



 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

 
 
ประเด็นพิจารณา  

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมกับโรงเรียนใน
ต่างประเทศ (ประเทศ
สิงคโปร์) 

2.4 พัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

1. โครงการพัฒนา
บุคคลกร 
2. โครงการจัดสรร 
บุคลากรทางการศึกษา 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูภายใน
สถานศึกษาและ
ต่างประเทศ 

1. สถานศึกษามีการวางแผน และดำเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
ทักษะตามตำแหน่ง 
2. สถานศึกษาส่งเสริมครูโดยการอบรม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
(อบรมคูปอง) และทางออนไลน์ 

- รายงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูใน
สถานศึกษาและคณะครู
จากต่างประเทศ 
(ประเทศญี่ปุ่น)  
- เกียรติบัตร 
- รายงานการอบรม 
 

- ครูทุกท่าน - กลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
 

 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการส่งเสริม 
สภาพแวดล้อมและ 
แหล่งเรียนรู้ 
2. โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพในโรงเรียน 

1. สถานศึกษามีการจัดการและวางแผนการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่ดี 
อย่างทั่วถึง เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

- คำสั่งโรงเรียน 
- ภาพถ่าย 
- โล่ / เกียรติบัตร 
 
 

- ครูทุกท่าน - กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 
- แหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
บ้านหนองขาว 

 



 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

 
 
ประเด็นพิจารณา  

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

3. โครงการสานสัมพันธ์
ชุมชน 
 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา และให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แห่งความสุข 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า ปรับซ่อมบำรุง
อาคาร สถานที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ
ความพร้อมในการรับบริการสำหรับนักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- ปราชญ์ชาวบ้าน 
(ศูนย์ทอผ้า) 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ  

1. กิจกรรมจัดทำข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
2. โครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
 

1. สถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย สามาถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินการอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ลดความ
เลื่อมล้ำทางการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศใน 
การบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสน 
เทศด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนการ 
สอนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต (SGS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

- ข้อมูลสารสนเทศ  
- แบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- แผนพัฒนาตนเอง 
รายบุคคล (ID PLAN) 

- ครูทุกท่าน - กลุ่มบริหารงาน 
วิชาการ 
- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
- กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
- กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

 



 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

 
 
ประเด็นพิจารณา  

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

การรายงานวัดผลและเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน
การสนับสนุนระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ กลุ่มงานภายในสถานศึกษา  
เช่น โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างใช้ในงานพัสดุ  
สื่อสารและการรายงานข้อมูล ผ่าน 
APPICATION เช่น GOOGLE FORM, LINE, 
QR CODE เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน/

ร่องรอยหลักฐาน 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. กิจกรรมประเมินและ
และปรับปรุงหลักสูตร 
3. กิจกรรมนิเทศภายใน
แบบกัลยาณมิตร 
 

1. สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติจริง (Active 
Learning) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังสอน 
- เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- สมุดการบ้านนักเรียน/
ชิ้นงาน/ผลงาน 

ครูทุกท่าน -  งานวิชาการ  
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ประเด็นพิจารณาย่อย โครงการ/กิจกรรม วิธีดำเนินการพัฒนา 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์
โรงเรียน 
2. กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี 
3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ไอซีที 

1. ครูทุกคนพัฒนา สร้าง และใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน 
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

- แบบบันทึกสถิติการใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

ครูทุกท่าน -  งานวิชาการ  

3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1. กิจกรรมเปิด 
Dictionary 
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ (ทัศนศึกษา) 

1. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้นักเรียนรักครู 
ครูรักนักเรียน และนักเรียนรักนักเรียน 
นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  
2. ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ตามความถนัดและความสนใจ 
3. สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- แบบบันทึกกิจกกรม
ชุมนุม 
- แบบบันทึกกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ทัศน
ศึกษา) 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
 

ครูทุกท่าน -  งานวิชาการ  
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3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. วิจัยในชั้นเรียน 
 

1. มีการประเมินผลตามสภาพจริง และมี
ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  
2. มีการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังสอน 
- เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. กระบวน PLC 
 

1. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

-  แบบบันทึกกิจกรรม 
PLC 
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ภาพกิจกรรมการติวเพ่ือการทดสอบระดับชาติ O-net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 

   
 

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแข่งขันภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

  
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  
 

ภาพกิจกรรม 
 

  
 



 

 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ร่วมมือกับร้านหนังสือนายอินทร์ และบริษัท Thai Beverage  

 

  
 

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก  
 

  
 

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

  
 

ภาพกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้ 
 

   


