


 

คำนำ 

 

 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๒ ฉบับนี้                            
จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ในปีการศึกษา 256๒                              
ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัด  
  

เนื ้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื ้นฐานของโรง เรียนเกี ่ยวกับผู ้บริหารโรงเรียน                                     
ครูและบุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น                             
แหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่น และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา  

 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารฉบับนี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

 

       

         

             โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

 

 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๓ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๗ 

ส่วนที่ ๓  สรปุผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  ๙๖ 

ภาคผนวก  

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๒ 

ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ครั้งที ่๑/256๓                  
เมื่อวันที่ ๑๙  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๓  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 256๒  ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย แล้ว     
 
          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
                                               

                                 ลงชื่อ ........................................................... 
                                                        (พ.อ.อ.ชัยณรงค์    กัณหา ) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                                             โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน    
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๒ ตำบลบ้านขาม  อำเภอน้ำพอง  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์-โทรสาร๐๔๓-๔๓๖๑๒๖  
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีจำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น  ๑๔ คนมีพนักงานราชการ ๑ คน                  
ครูอัตราจ้าง  ๕  คน เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีจำนวน
นักเรียน ทั้งสิ้น ๑๕๐  คน  บริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนพระธาตุ
ขามแก่นพิทยาลัย เป็น “สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน รักกีฬา  รักสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวทาง
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
 

๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
ผลการประเมิน : ดี 

นักเรียนร้อยละ ๘๑ .๓๔  มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย                      
ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยนักเรียนทุกคนทำการทดสอบการอ่านการเขียนและการ
สื่อสารภาษาไทยจากแบบทดสอบของสถานศึกษาและผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปนักเรียนร้อยละ 7๖.๑๒            
มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด         
โดยนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบการสนทนาภาคปฏิบัติในระดับ
พอใช้ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ ๗๕.๑๗ มีความสามารถในการคิด คำนวณได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์                             
ที่สถานศึกษากำหนด โดยนักเรียนทุกคนทำการทดสอบการคิดคำนวณ จากแบบทดสอบของสถานศึกษา
และผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปนักเรียนทุกห้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมชุมนุม เพ่ิมเวลารู้ตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนที่เรียนชุมนุม ผ่านกิจกรรมโครงงาน ชุมนุมละ ๑ โครงงานและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนที่เรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการจัดแสดงผลงานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖ร้อยละ ๑๐๐ที่เรียนชุมนุมศิลปะประดิษฐ์                
มีความสามารถในการผลิตเข็มกลัดดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑-๖          
ร้อยละ ๑๐๐ ที่เรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ มีความสามารถต่อเลโก้ หุ่นยนต์ และต่อกลไกด้านวิศวกรรมได้ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่เรียนชุมนุมประดิษฐ์อักษร มีทักษะอาชีพในตัดแผ่นโฟมเพ่ือทำป้าย 
นักเรียนชุมนุมดนตรีพ้ืนเมืองสามารถแสดงดนตรีให้บริการชุมชนได้ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมนุม  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ร้อยละ ๑๐๐ ที่เรียนชุมนุมผลิตภัณฑ์รีไซเคิล สามารถประดิษฐ์                
โมบาย ชุดรีไซเคิลได้  นักเรียนชุมนุมกีฬาและกรีฑา ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับประเทศและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติผู้เรียนร้อยละ 
๘๑.๘๘  สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล จะเห็นได้จากกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT                        
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการอบรมนักเรียนทุกระดับชั้น จากนั้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล                                
ทุกรายวิชาและมีผลงานการรายงานการสืบค้นข้อมูลนั้น และผ่านการประเมินการรายงานข้อมูลในระดับ                   
ดีขึ้นไปผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๖๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนด เห็นได้จาก
การประเมินการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประจำปี 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยการเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ                         
จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมการศึกษาต่อ 



 
 

  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
กำหนดเห็นได้จากรายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งนักเรียน                       
มีผลการประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น                         
เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียน                        
ได้ เข้าร่วมขบวนแห่ เทียนเข้าพรรษา รำบวงสรวงงานบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น  การแสดง                                  
ในงานประเพณีประจำปี นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สัปดาห์ละ                            
๑ ครั้งนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม                             
อย่างมีความสุข เห็นได้จากการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการอยู่ร่วมกันกับนักเรียนต่างถิ่น                            
และต่างศาสนาในโรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งนักเรียนต่างเข้าร่วมและทำกิจกรรม
ด้วยกันทุกกิจกรรม นักเรียนร้อยละ ๘๖.๕๖ มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัยจะเห็นได้
จากรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประจำปี เทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย นักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐ มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เห็นได้จากการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทำกิจกรรมจิตอาสาภาคเรียนละ ๑๕ ชั่วโมงและ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทำกิจกรรมจิตอาสาภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง แล้วบันทึกกิจกรรมในสมุดบันทึก 
แนบภาพถ่ายกิจกรรม ส่งครูประจำชั้นประเมินกิจกรรมทุกภาคเรียน 
๒. มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมิน : ดี 
  โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากรายงานการจัดทำโครงการอบรมการจัดทำระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ โดยผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมและจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกัน โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน จะเห็นได้จาก                              
การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ โดยมอบอำนาจ หัวหน้าฝ่ายทั้ง ๔ ฝ่าย รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในการตัดสินใจในส่วนที่รับผิดชอบ และบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันทั้ง ๔ ฝ่าย                                 
มีการจัดทำระบบและดำเนินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม มีภาคีเครือข่าย
การพัฒนาจากผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ในการร่วมมือ ส่งเสริม ช่วยเหลือด้าน                                           
การบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการทบทวนการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้อง                           
กับนโยบาย บริบท และความต้องการของผู้ เรียน โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                              
ที่ได้มาตรฐาน เห็นได้จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา และนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก                           
ตามแนวทางThinking School ใช้กลวิธีที่หลากหลาย และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้                        
ในการจัดการเรียนรู้  มีการนิ เทศภายใน โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนินงานทุกปีการศึกษา                                 
และยังขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบโดยการมีส่วนร่วมของครูทุกคนเพ่ือพัฒนาการจัดกาเรียนรู้           
ของผู้เรียน  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๒๐ชม./ปี โดยการเข้าอบรม               
ตามโครงการที่สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน                     
จัดขึ้น โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย   มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ                      
สำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคนโดย มุมพักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามอาคารต่างๆ โรงเรียน                      
มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เห็นได้จาก ห้องสมุด
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง การปรับปรุงห้องพิเศษและห้องเรียนที่มี                                       
แหล่งเรียนรู้ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมต่อการใช้งาน โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  



 
 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพมีห้องเรียน
อย่างเพียงพอต่อผู้เรียน เห็นได้จากการจัดห้องปฏิบัติการ DLIT และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง                     
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย มีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเทคโนโลยี                    
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
 
๓. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ผลการประเมิน : ดี  
  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์                               
โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงานกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ และมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยครูทุกคนทำวิจัยชั้นเรียนทุกปีการศึกษา ผ่านการติดตาม 
ตรวจสอบ ตามขั้นตอนที่สถานศึกษากำหนดครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๑ รูปแบบ                                           
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนครูทุก คนพัฒนา                          
และใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ  เห็นได้จากรายงานผลการนิ เทศ                                 
การจัดการเรียนรู้ และสื่อรูปธรรมประกอบการสอน ครูและนักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการกำหนด                                  
แนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานในห้องเรียน โดยมี กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่ครูทุ กคน                                      
มีการวัดและประเมินผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามธรรมชาติวิชาครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน                 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่องครูทุกคนมีการจัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้                                  
ตามแนวทาง Thinking School โดยใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นพ้ืนฐานมีการจัดทำรายงานปฏิบัติงาน
ประจำปี (SAR) ส่งฝ่ายบริหารทุกสิ้นปีการศึกษา นอกจากนี้ครูทุกคนยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) มีการจัดชั่วโมง PLC มีการจัดทำรายงาน PLC และมีการบันทึกข้อมูล Logbook                                 
ส่งผู้บริหารสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 
 
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: 
     แผนพัฒนาที ่๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     แผนพัฒนาที่ ๒ สร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
                              ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย 
     แผนพัฒนาที่ ๓ จัดหาและพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
     แผนพัฒนาที่ ๔ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
 
 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน 
                           (นางสุภาภรณ์    มาอุ้ย) 
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
    วันที่   ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

พ.ธ.พ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขท่ี  199   หมู่ที ่2 บ้านขาม  ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น 25 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอน้ำพอง 
24 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงจังหวัดขอนแก่น - น้ำพองโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จด ที่สาธารณประโยชน์ 
  ทิศใต้   จด ที่สาธารณประโยชน์ 
  ทิศตะวันออก  จด ทางหลวงจังหวัด ( ขอนแก่น – น้ำพอง)   

ทิศตะวันตก  จด ที่สาธารณะ  (ป่าช้า ) 
  โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  42 ไร่ 3  งาน  52  ตารางวา 
  หมายเลขโทรศัพท์   : 0 -4343 – 6126 
  หมายเลขโทรสาร  : 0 -4343 – 6126 
  e  -  mail     : prathatpit@gmail.com 

 website  : www.ptp.ac.th 
คติพจน์: สุปฏิปนฺโน  ภวํ  โหติ  หมายถึง ผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ 
คำขวัญ: จริยะ  สร้างสรรค์       หมายถึง การประพฤติตนให้เป็นผู้สร้างสรรค์ 
สีประจำโรงเรียน:          สีน้ำตาล  หมายถึง  ความมั่นคง 

           สีแสด     หมายถึง  ความสดใส 
             สีเหลือง  หมายถึง  ความงอกงามทางวัฒนธรรม                              

 

ตราประจำโรงเรียน                       
 

“พระธาตุขามแก่นแผ่รัศมีอยู่ภายใต้วงกลม” หมายถึง ความรู้เกียรติยศชื่อเสียงระเบียบวินัยที่      
แผ่ไพศาลและมั่นคงเช่นเดียวกับองค์พระธาตุขามแก่น 

 
 

อักษรย่อโรงเรียน  
 

 
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะขาม                                                
 

 

 



๒ 
 

 

  
๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย   
  2) หัวหน้าฝ่าย จำนวน ๔ คน 
   2.๑ ชื่อ-สกุล นางปารีณา  ศิริพูล วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
         สาขา กศ.ม. การบริหารการศึกษา  รับผิดชอบฝ่าย บริหารงานทั่วไป 
   ๒.๒ ชื่อ-สกุล นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
         สาขา  ศศ.บ.ประวัติศาสตร์สื่อสารมวลชน    รับผิดชอบฝ่าย วิชาการ 
   ๒.๓ ชื่อ-สกุล นางพรเพ็ญ  สมบัติมาก  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
         สาขา กศ.ม. การบริหารการศึกษา  รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง 
   2.๔ ชื่อ-สกุล นางณัทชุดา  บุติมุลตรี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
         สาขา กศ.ม. การบริหารการศึกษา รับผิดชอบ ฝ่ายบริการ 
 
๓.  ข้อมูลนักเรียน   (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 2 20 2๐ 4๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ 3๐ ๑๗ ๔๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 1 ๑๐ ๓ ๑๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1 ๙ ๙ ๑8 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 1 ๑๔ ๗ ๒1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 1 ๗ ๔ 1๑ 

รวม ๘ ๙๐ ๖๐ 1๕๐ 
 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
       จำนวนบุคลากร  

บุคลากร  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  พนักงานจ้าง 

(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

  

ข้าราชการ/
พนักงานจ้าง/

ลูกจ้าง  
(สนับสนุนการสอน) 

รวม
ทั้งหมด  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ๑  13 6 5 24 

 

 



๓ 
 

 

 ๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

    ประเภท จำนวน 
(หลัง) หมายเหตุ 

อาคารเรียน 3  
ห้องประชุม 1  
ห้องน้ำห้องส้วม 3  
 ที ่ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 

1 สนามฟุตบอล 1 
2 สนามตะกร้อ 1 
3 สนามบาสเกตบอล 1 
4 สนามวอลเลย์บอล 1 
5 สนามกรีฑา 1 
6 โต๊ะปิงปอง 1 
7 สนามเปตอง 1 
8 ลานเอนกประสงค์ 1 
9 ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 

 
ตารางแสดงข้อมูลการจัดห้องเรียน 

ที ่ รายการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภา
ษา

  
ไท

ย 

คณ
ิต 

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา

 
ศา

สต
ร์ 

ภา
ษา

ต่า
ง 

ปร
ะเ

ทศ
 

ปร
ะเ

ทศ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

พล
าน

าม
ัย 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

รว
ม 

1 ห้องเรียนที่ใช้เพื่อการเรยีนการสอน         10 
2 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ          
 - ห้องทดลองวิทยาศาสตร ์   2      2 
 - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1        1 
 - ห้องคอมพิวเตอร ์        1 1 
 - ห้องอาเซียน     1    1 
 - ห้องสมุด         1 
 - ห้องพยาบาล         1 
 - ห้องสำนักงานฝ่ายปกครอง         1 
 - ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป         1 
 - ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ         1 
 - ห้องสำนักงานฝ่ายบริการ         1 
 - ห้องสังคมศึกษา     1    1 
 - ห้องศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป ์       2  2 
 - ห้องคณิตศาสตร ์  1       1 
 
 

รวม         25 



๔ 
 

 

๖.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเร ียนมีล ักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ     
๑๐,๐๒๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม วัดเจติยภูมิ  หมู่บ้าน
งูจงอาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม  วัดกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อย ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชน 
คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณี    สรงน้ำพระธาตุขามแก่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา – ประกาศณียบัตร
วิชาชีพ อาชีพหลักคือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 
ต่อปี ประมาณ 10,000   -  50,000  บาท  

โอกาส  มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับปูชนียสถาน 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาในส่วนเกินศักยภาพของ
ทางโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมใน
โรงเรียน ได้รับคำรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
   ข้อจำกัด นักเรียนบางส่วนไม่ได้อาศัยอยู ่กับพ่อ แม่  แก้ไขพฤติกรรมเสี ่ยงได้ยาก ผู ้ปกครอง               
ขาดความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่  มอบให้เป็นภาระของโรงเรียน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจำนวนน้อย  
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อยู่ห่างจากโรงเรียน และการคมนาคมไม่สะดวก ชุมชนมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในโรงเรียนที ่มีขนาดใหญ่. โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง  เปิดการสอนตามโครงการขยายโอกาส            
ทางการศึกษา 
๗.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
 

๑. 
๒. 
3. 
4. 
๕. 
๖ 

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องอาเซียน 
ห้องสมุด 
ห้อง DLIT 
สวนเกษตรพอเพียง  

ตลอดปี
การศึกษา 

   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี 
๑. 
 
 

 

งานเกษตรภาคอีสาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

๑ 
 
 

 
 
 



๕ 
 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
 

นายโชคชัย  วงษ์ตาชม 
นายสายทอง  แสนทำพล 

การทำไร่นา 1 ไร่ ๑  แสน 
ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

๑ 
๑ 

 

๘.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       ๘.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา 
 

ต้นแบบสถานศึกษาส่งเสริมสถาบัน
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ
พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่าน
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 
 
 
สำนักงานคุรุสภา 

ผู้บริหาร  
นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย 

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 
รางวัลครูดีศรีน้ำพอง ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
 
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

ครู 
นายพรชัย    สาพันธ์ 
นางปารีณา  ศิริพูล 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา 
นางพรเพ็ญ  สมบัติมาก 
นางศิรธิร    วงชาล ี
นางโยติกา   คำบุ 

 
 
รางวัลครูดีศรีน้ำพอง ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
 

 
 
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

นักเรียน 
เด็กหญิงเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย 
ชั้นมัธยมศึกษา ๒/๑ 

ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 
“เด็กดีศรีขอนแก่น” เนื่องในโอกาสวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ฆณฑลทหารบกท่ี ๒๓ ค่ายศรี
พัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่น 
 



๖ 
 

 

 
 ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
รอบคัดเลือก ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชื่อ – สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน 
คณิตศาสตร ์ โครงงาน

คณิตศาสตร์ 
ด.ช.ชนาธิป      คำพระแย เหรียญทอง 

ระดับชั้นม.๑-๓  ด.ญ.อังษนา     นามจันทา เหรียญทอง 
  ด.ญ. มลลัดดา  บุญตั้ว เหรียญทอง 
สังคมศึกษาฯ โครงงานสังคม

ศึกษาฯ 
ด.ญ.ภัทราวดี   นามวิเศษ เหรียญเงิน 

ระดับชั้นม.๑-๓  ด.ญ.ปารตี       แสนแก เหรียญเงิน 
  ด.ญ.ทิพย์วรรณ  อุตภู เหรียญเงิน 
ภาษาไทย    
ระดับชั้นม.๑-๓ คัดลายมือ ด.ญ.ภารดี   อาษาสนา เหรียญเงิน 
ระดับชั้นม. ๔-๖ คัดลายมือ น.ส.น้ำผึ้ง    เมืองช้าง เหรียญเงิน 
ศิลปะ    
ระดับชั้น ม.๑-๓ โครงงานศิลปะ ด.ช.วโินทัย      น้อยศรี เหรียญเงิน 
  ด.ญ.สุธิดา       บุญชัยคุ้ง เหรียญเงิน 
  ด.ญ. จิราภรณ์  รักษาภายใน เหรียญเงิน 

  



๗ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชื่อ – สกุล ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

   

ระดับชั้นม.๑-๓ เซปักตะกร้อ(ชาย) ด.ช.อภิวัฒน์     พนมแก้ว เหรียญทอง 
  ด.ช.ธนกร        ตรีเทพ เหรียญทอง 
  ด.ช.พุทธิพงศ์    วงศ์หนอง

แล้ง 
เหรียญทอง 

 เซปักตะกร้อ(หญิง) ด.ญ.ทิพวรรณ     อุตรา เหรียญเงิน 
    
  ด.ญ.เชาวลักษณ์  นาเจิม

พลอย 
เหรียญเงิน 

  ด.ญ.ธิดารัตน์      ผ่านวงษ ์ เหรียญเงิน 
ระดับชั้น ม.๔-๖ เซปักตะกร้อ(ชาย) นายกิตติธัช       ปัสสาคุ้ม เหรียญทอง 
  ด.ช.ปรัชญา       คนล้ำ เหรียญทอง 
  ด.ช.ภัทรจริน      หอมสินธ์ เหรียญทอง 
วิทยาศาสตร์    
ระดับชั้นม.๑-๓ การแข่งขันหุ่นยนต์

อัตโนมัติ 
ด.ช.กิตติธร    รูปสะอาด เหรียญเงิน 

  ด.ช.นพรัตน์    ไชยพรม เหรียญเงิน 
  ด.ช.ภูมินทร์   ประธานี เหรียญเงิน 
ระดับชั้น ม.๔-๖  นายพีรพงษ์    หงเหลี่ยม เหรียญเงิน 
  นายดนุพร      เหล่าติม เหรียญเงิน 
  นายชินวัตร     อุปฮาด เหรียญเงิน 
ภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาอังกฤษ ด.ช.ดุสิต         วงคำ เหรียญเงิน 
ระดับชั้นม.๑-๓  ด.ญ.สามิตี       วงละคร เหรียญเงิน 
  ด.ญ. ทองไทย กรุงสินเจริญ เหรียญเงิน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

      
 ๘.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ ( ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความสำเร็จหรือระดับความสำเร็จ 

๑ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ของนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศ/ศูนย์ฝึกกีฬา
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกทักษะด้านกีฬาและ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 
นักเรียนนักกีฬาได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ 

   
           ผลงานดีเด่น (Best Practice) 
 - 
  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาตระกร้อ และกรีฑาและพัฒนาศักยภาพ 

ของนักเรียนในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 วิธีดำเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. วางแผนการดำเนินโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาตะกร้อและกรีฑา 
5. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและมีทักษะด้านกีฬาตะกร้อและกรีฑา 
6. จัดโปรแกรมฝึกซ้อมเช้า เย็น และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 
7. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามรายการที่สนใจ กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กีฬานักเรียน นักศึกษา กีฬารายอื่นๆท่ีมีการจัดการแข่งขัน 
8. ประเมินผล และรายงานโครงการ 

 ผลการดำเนินงาน 
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา อยู่ในระดับ ดีมาก 

และบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
2. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในโครงการ ในระดับ ดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.83 
3. ผลการเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และรายการทั่วไป  

 
 
 
 



๙ 
 

 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นายพุฒิพงษ์  คำนะ   เหรียญทองแดง ขว้างจักร การแข่งขันกรีฑา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี 

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 

ทีมตะกร้อชาย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาเซปักตะกร้อชาย 
รุ่นอายุ ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี 
๒๕๖๒ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ช. รชัพงศ์  มาลาศรี เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๕  ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
 ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น)  

 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ช. รชัพงศ์  มาลาศรี เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก  รุ่นอายุ ๑๕ ปี  
ชาย   การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น)  

 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ญ. เชาวลักษณ์   
นาเจิมพลอย 

เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก

ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) 
 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ญ. เชาวลักษณ์   
นาเจิมพลอย 

เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก

ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

นายธรรมนูญ  นนท์ประมาณ   รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  วิ่ง ๕๐๐๐ เมตร 
รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย 

 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

 
 



๑๐ 
 

 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ด.ญ. กนกวรรณ   กุดทิง   รางวัลอันดับ ๒ overall วิ่งฟันรัน ระยะ ๕ 

กิโลเมตร การแข่งขันPWA mini marathon 
๒๕๖๒ 

PWA mini marathon ๒๕๖๒ 

นายธรรมนูญ  นนท์ประมาณ   ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ วิ่งมินิมารอน รุ่นอายุ 
๑๕ ปีชาย การแข่งขัน KOW RUN ๒๕๖๒ 

บ. โค้วยู่ฮะ จังหวัดขอนแก่น    
 

 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดสร้างที่พักและห้องน้ำสำหรับนักกีฬาเพ่ิมเติม 
2. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม สำหรับค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม ค่าจ้างผู้ฝึกสอนที่มีความ

เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน 
3. ควรจัดงบประมาณ/ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมกำลังใจนักกีฬากรณีได้รับรางวัลระดับประเทศ 

หรือนานาชาติ 
 
๘.๓  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  
 ๑. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) 

    ๒. เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ภายใต้ 
               “โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี” 
        
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน รักกีฬา  รักสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 
      1)    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย 
สมรรถนะ ทักษะ เป็นไปตามศักยภาพ 
      2)    ประสานสัมพันธ์ สร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง ครอบครัว 
ชุมชน ภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
      3)    จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
      4)    บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
      5)    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
       
       



๑๑ 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
1)   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

  2)   ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
๓)   ยุทธศาสตร์การประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
๔)   ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕)   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 

เป้าประสงค์ 
 1)   ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุข 

2)   ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอและตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3)   ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4)   สถานศึกษามีปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ หลากหลาย ได้มาตรฐาน 
5)  สถานศึกษาบริหารจัดการได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
6)   สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

อัตลักษณ์ 
 “รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

เอกลักษณ์ 
      “สิ่งแวดล้อมดี กีฬาเด่น” 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๒  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   ๑.๑.๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร   
ภาษาไทย ระดับ ดี ขี้นไป 
   ๑.๑.๑.๒) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ๒.๐  ขี้นไป 



๑๒ 
 

 

   ๑.๑.๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับ ดี ขี้นไป 
  2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน       
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑.๑.๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่ระดับ 
ปานกลาง ขึ้นไป 

๑.๑.๒.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตั้งแต่ระดับ ปานกลาง ขึ้นไป 

๑.๑.๒.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านความสามารถในด้านอภิปราย 
แลกเปลี่ยนและความคิดเห็น ต้ังแต่ระดับ ปานกลาง ขึ้นไป 

๑.๑.๒.๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา ตั้งแต่ระดับ 
ปานกลาง ขึ้นไป 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๑.๑.๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง 
และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๑.๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๒.๐ขึ้นไป 

๑.๑.๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมด้านการสื่อสาร  อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมโดยมีผลการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 

๑.๑.๔.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมด้านการสื่อสาร  อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมโดยมีผลการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๑.๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑.๑.๕.๒) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ 
พ้ืนฐาน O-Net ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 

๑.๑.๕.๓) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ 
พ้ืนฐาน O-Net ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๑.๖.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้นม.๓, ม.๖ มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพระดับความรู้  ดี ขึ้นไป 

๑.๑.๖.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้นม.๓, ม.๖ มีทักษะพ้ืนฐานในการ 
จัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ระดับมีทักษะฯ ดี ขึ้นไป 

๑.๑.๖.๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้นม.๓, ม.๖ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพระดับเจตคติ ดี ขึ้นไป 



๑๓ 
 

 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๑.๒.๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามที่หลักสูตร 
สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๑.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ เคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ มีค่านิยม  และจิตสำนึกทีดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑.๒.๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๒.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าของความเป็นไทยตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา 
กำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๒.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑.๒.๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๑.๒.๓.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ  
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณโีดยมีผลการประเมินโดยมีผลการประเมิน SDQ  ของนักเรียน
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๑.๒.๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ตามวัยผ่านเกณฑ์
ระดับปกติของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

๑.๒.๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมผ่านเกณฑ์ระดับปกติตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน (SDQ) อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

๑.๒.๔.๓) ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี                     
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

 
 

  ๕)  มีวินัย รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑.๒.๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ  

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
๑.๒.๕.๒) ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษามาเรียนทันเวลา  

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
๑.๒.๕.๓) ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาส่งงานตามเวลากำหนด  

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
๑.๒.๕.๔) ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษารักกีฬาและการออกกำลังกาย 



๑๔ 
 

 

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
๑.๒.๕.๕) ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษารู้จักคัดแยกขยะ รักษา    

ความสะอาด พัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๒.๑.๑) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสี่ปีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท ้องถ ิ ่น แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  นโยบายของร ัฐบาลต ้นส ังก ัด  เป ็นไปได ้ในการปฏ ิบ ัต ิและทัน                                      
ต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  

 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๒.๑) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๒.๒.๒) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๒.๒.๓) สถานศึกษามีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๒.๒.๔) สถานศึกษามีอัตรากำลังเพียงพอ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒.๒.๕) .สถานศึกษามีทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการพัฒนาการเร ียน                         

การสอน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒.๒.๖) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒.๒.๗) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒.๒.๘) สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒.๒.๙) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒.๒.๑๐) สถานศึกษาร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๑๑) สถานศึกษามีความต่อเนื่องในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 
 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓.๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน         
รอบด้านและหลากหลาย อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๓.๒) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม                     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 



๑๕ 
 

 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๔.๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนา พัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย 

๒๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
๒.๔.๒) สถานศึกษาจัดให้มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างน้อย 3 วงรอบ/ปี

การศึกษา (๖๐ ชั่วโมง) อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๕.๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                      

อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป 
๒.๕.๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                      

อย่างมีคุณภาพ ละมีความปลอดภัยระดับดีขึ้นไป 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๖.๑) สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๖.๒) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๖.๓) สถานศึกษามีให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ๒.๗  การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๗.๑) การวางแผนดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญา                            
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๗.๒) การนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒.๗.๓) การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนางานโรงเรียนพอเพียงและการ

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๑.๑) ครูทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับระดับดีขึ้นไป 

๓.๑.๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงอยู่ในระดับระดับดีขึ้นไป 

๓.๑.๓) ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะของผู้เรียนที่มีความจำเป็นและ
ต้องการพิเศษ โดยผู้เรียนได้รับ  การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน 
และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างน้อย 1 แผนอยู่ในระดับระดับดีขึ้นไป 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓.๒.๑) ครทูุกคน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๓.๒.๒) ครทูุกคน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๒.๓) ครทูุกคน มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 



๑๖ 
 

 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๓.๑) ครูทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๓.๒) ครูทุกคน มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๔.๑) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ้อย่าง                             

เป็นระบบ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๔.๒) ครูทุกคน มีเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย                 

ในการจัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับดีข้ึนไป 
๓.๔.๓) ครูทุกคน มีเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย                       

ใ นการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓.๕.๑) ครูร ่วมกันแลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ                                  

เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๕.๒) มีชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื ่อพัฒนาและปรับปรุง                                

การจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๓.๕.๓) ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู ้เกี ่ยวข้องเพื ่อพัฒนา                            

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีข้ึนไป 



๑๗ 
 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับ                       
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๑๕๐ คน  ครูผู้สอน 20 คน จัดทำรายงาน        
การประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน    
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

         

 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึ กษาด้ านคุ ณ ภาพผู้ เรี ยน  จำนวน  2  ด้ าน  ได้ แก่                                      
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่ งเน้นให้ผู้เรียน                  
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ                          
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์                           
สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่ อสาร การทำงาน                         
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม                        
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา
ตามความถนัดและความสนใจ จนได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบในการเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ                              
ชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา                            
มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม                   
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ผู้แทนนักเรียนได้รับรางวัลด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รางวัล “คนดีศรีขอนแก่น” ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง                             
ภูมิปัญญา และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ                           
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี                                   
มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning ร่วมกับเครื่องมือสอนคิด และใช้กลวิธีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาทักษะในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสาร การคิดคำนวณ ทักษะการคิด และการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา                        
เต็มตามศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในมีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เน้นทักษะการเรียนรู้                              
ด้วยกระบวนการกลุ่ม  โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น ความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ กระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทั กษะพ้ื นฐาน  และเจตคติที่ ดี ต่ อ งานอาชีพ  ผลการประเมินด้ านผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน                                   
ผู้ เรียนร้อยละ 8๑ .๓๔ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทย ในระดับ ๒ขึ้นไป           



๑๘ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 7๖.๑๒ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
ผู้ เรียนร้อยละ  7๕ .๑7 มีความสามารถในการคิดคำนวณ  ผ่ าน เกณ ฑ์ที่ สถานศึกษากำหนด                   
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ผู้เรียนร้อยละ 7๖.๕5  มีความสามารถในการคิด
อย่ างมี วิ จารณ ญ าณ  ผู้ เรี ยนร้อยละ  7๘ .๖๘    มีความสามารถในการอ่าน  คิ ด  วิ เคราะห์                           
ผู้เรียนร้อยละ 7๖.๕๕ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ 
85.17 มีความสามารถในการเก็บรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนร้อยละ 83.33 ความสามารถ               
ในการเก็บรวบรวมความรู้ ได้ด้วยการทำงานเป็นทีม  ผู้ เรียนร้อยละ 83.72 มีความสามารถ                              
ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์  สิ่งใหม่ๆ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๗๘                   
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้  
ผู้เรียนร้อยละ 8๑.๘๘ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคมด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนร้อยละ 8๑.๑๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ร้อยละ๙๑.๖๗   มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน O-Net ที่มีค่า T – Score 
ต้ังแต่ ๔๐ ขึ้นไป ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ร้อยละ ๘๑.๘๒ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน O-Net ที่มีค่า T – Score ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.1๙ ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพผู้ เรียน ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๗๘ มีทักษะพ้ืนฐาน          
ในการจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพผู้เรียน  ผู้เรียนร้อยละ 9๓.8๗ มีเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพ 
  

 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้ เรียน ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เคารพในกฎกติกาตามที่สถานศึกษากำหนด 
ผู้ เรียนร้อยละ  ๑๐๐ มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ผู้ เรียนร้อยละ 100                              
มีความภูมิใจในท้องถิ่นตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ100 เห็นคุณค่าของความ                    
เป็นไทยตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ 100 ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนร้อยละ 83.58  มีการยอบรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  ผู้ เรียนร้อยละ 85.82  อยู่ร่วมกัน                                
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ  ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี                                            
ผู้เรียนร้อยละ 87.31  สุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  ผู้เรียนร้อยละ 86.56  มีสุขภาพจิตอารมณ์                                    
และสังคมที่ดี  ผู้เรียนร้อยละ 85.82 สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนร้อยละ 96.53                            
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ  ผู้เรียนร้อยละ 95.54 ในระดับชั้นมัธยมศึกษามาเรียน
ทันเวลา  ผู้เรียนร้อยละ 93.๐๒ ส่งงานตามเวลากำหนด ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๓๑ รักการเล่นกีฬาและ                      
การออกกำลังกาย ผู้ เรียนร้อยละ 89.15 รู้จักคัดแยกขยะ และรักษาความสะอาดเขตรับผิดชอบ                          
ผู้เรียนร้อยละ 85.99 พัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ   
 
 

  
 



๑๙ 
 

          ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา      
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ           
ที่สถานศึกษากำหนด ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้าปี ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ                   
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร                           
ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา มีหลักสูตรที่สอดคล้อง                
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  รวมทั้ งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ                                     
สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
วิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้                             
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดทำหน่วยการเรียนรู้  ทำให้แยกแยะประเด็นต่าง ๆตามหลักสูตรแกนกลาง                      
ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพ
ผู้ เรียนรอบด้านและหลากหลาย มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุม                            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สนองนโยบายโดยการจัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา บูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติม 
วิชาหน้าที่พลเมือง ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลาการทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพ              
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา จัดให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียน ( PLC) อย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา                      
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมที่ เ อ้ื อต่ อการจั ดการเรียนรู้ อย่ างมี คุณ ภาพ                           
และมีความปลอดภัย จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีที่ เหมาะสม                                       
กับสถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการน้อมนำ                        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบและปรับปรุง
การพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          
อย่างต่อเนื่อง 
        

          ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครูทกคนจัดทำ โครงการจัดการเรียนรู้  แนวทางการวัด                                
และประเมินผลทุกรายวิชา และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามแนวทาง Thinking 
School บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
วิชา อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา ในรายวิชาภาษาไทยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะของผู้เรียน                         
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน และสื่อสาร โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั่วโมงที่ ๘ ของวันอังคาร ในปีการศึกษา 2562 ทำการเปิดชั้นเรียน
ต่อเนื่อง ๓ สัปดาห์และ ๕ สัปดาห์ ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                         
และภาษาไทย โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ครูผู้สอนได้ออกแบบ                          
แ ผ น ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ย ก ระบ วน ก าร  High Impact Practice ส่ ว น วิ ช าค ณิ ต ศ าส ต ร์                       
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ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการะบวนการ Five Practices ร่วมกับโปรแกรม                   
พัฒนาด้านการคิดคำนวณ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนที่นำไปสู่                       
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ                           
ในการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชิ้น / ภาคเรียน 
ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียน  ครูทุกคนมีการตรวจสอบ                
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน (ปถ.๐๕) แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน บันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์                 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ครูทุกคนให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ คือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปถ.๐๖)  
ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (TSIP) เข้าร่วมสังเกต     
ชั้นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย  และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 และ ม.2         
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ครูผู้ เปิดห้องเรียน              
นำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จัดให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์                 
อาจารย์มหาวิทยาลัย  เข้ าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลสะท้อนกลับผ่ านกระบวนการ PLC Revise                      
เพ่ือให้ครูผู้สอนนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

๒.๗  การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เร ียน  ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ  

ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

       โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน                               
การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา            
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผ่านการศึกษาค้นคว้า อภิปรายความรู้              
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการประดิษฐ์สิ่งของ ผ่านกระบวนการเรียนรู้                                  
ด้วยโครงงาน และส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานในงานมหกรรมวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการสืบค้นข้อมูล  พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างประเทศ และการมีความรู้                              
ทั กษะพ้ืนฐาน  เจตคติที่ ดี ต่ องานอาชีพ  ผ่ านการเรียนรู้  กิ จกรรมชุมนุ ม  กิจกรรมแนะแนว                                   
สำหรับด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้ เรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี                                 
ตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้ เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่                                    
๑) กิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมพัฒนา                           
การอ่านออก เขียนได้  ปถ.๐๕ วิชาภาษาไทย แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ๒) รายงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ                 
ในการคิด 3) แบบสรุปผลการเก็บรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง(บันทึกการอ่าน) แบบสรุปการทำงานเป็นทีม
ของผู้เรียน แบบสรุปผลการประเมินผู้เรียนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (โครงงานและชุมนุม) สมุดบันทึกการ
อ่าน รายงานโครงการ รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม รายงานการดำเนินงานตลาดนัดพอเพียง  รายงาน
การดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง  ๔) แบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง



๒๓ 
 

และสังคมด้านความรู้ แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน แบบประเมินสมรรถนะ
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี ตัวอย่างแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ (ท่ีระบุการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน) ๕) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการทดสอบระดับชาติ          
ขั้น พ้ืนฐาน O-Net ในรูปของ T-SCORE ๖) แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น                        
การทำงานหรืองานอาชีพของนักเรียน ม.๓ ม.๖ แบบบันทึกการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ แบบสำรวจ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพของนักเรียน ม.๓ ม.๖  แบบบันทึกทักษะพ้ืนฐาน
งานอาชีพ แบบสอบถามเจตคติในการศึกษาต่อการทำงานหรืองานอาชีพ แบบประเมิน SDQ                         
ของนักเรียนชั้นม.๓ ม.๖ รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและเจตคติต่ออาชีพ
สุจริต  ๗) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน แบบรายรายงานกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมวันศุกร์ แบบสรุปกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน แบบสรุปกิจกรรมทำความสะอาดพ้ืนที่
บริเวณโรงเรียน แบบรายงานกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ แบบรายงานกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 8) สรุปการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ข้อ7) ปถ.๐๕ ทุกรายวิชา                 
แบบสรุปรายงานกิจกรรมเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมบวงสรวงพระธาตุขามแก่น,ประกวดมารยาทไทย,
กิจกรรมไหว้ครู,กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่ 9) แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างที่หลากหลาย ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รายงานกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เอกสารระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน  10) แบบสรุป
การประเมินสมรรถภาพทางกาย รายงานและสรุปการแข่งขันกีฬาภายใน รายงานผลและสรุปผลโครงการ
สู่ความเป็นเลิศ แบบสรุป SDQ แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แบบคัดกรอง
นักเรียน ๑๑) แบบประเมินการแต่งกายนักเรียน แบบบันทึกการทำความสะอาดพ้ืนที่ของนักเรียน                     
แบบบันทึกโฮมรูม (ตรวจสอบการเข้าแถว) รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรม   
การเรียนรู้ในห้องเรียนตามหลักสูตร กิจกรรม
พัฒ นาผู้ เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสู ตร                  
ด้ วยก ารจั ด ก าร เรี ยน รู้ ผ่ าน ก ระบ วน การ                    
ที่หลากหลาย เช่นการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ใช้เครื่องมือสอน
คิด และกลวิธีที่เหมาะสม การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ High Impact 
practice / Five Practices ใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งผลให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณ ผ่าน
เกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้ เรียนได้รับ      

           ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการจัด
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้าง                    
ให้ผู้ เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน                     
การสื่อสารและการคิดคำนวณเพ่ิมข้ึน  
          ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการคิด การรวบรวมความรู้ ได้ทั้ งด้วยตนเอง                   
และการทำงาน เป็ นที ม  เชื่ อม โยงองค์ ค วามรู้                    
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตในทุกรายวิชา  



๒๔ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
การพัฒนาทักษะการคิด ในห้องเรียนและ
กิจกรรมต่างๆที่ โรงเรียนจัดขึ้นตามโครงการ
พัฒนาความสามารถในการคิดการดำเนินงาน
เป็ น ไป ต าม ตั วชี้ วั ด  แล ะบ รรลุ เป้ าห ม าย                     
ของกิจกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการเก็บ
รวบรวบข้อมูล การทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ประสบการณ์มาใช้ ในการสร้างสรรค์              
สื่อใหม่ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สร้างสรรค์มีคุณธรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคมด้านการทำงานสร้างสรรค์คุณธรรม ร้อยละ 
๘๒.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึ กษ า ร้อยละ ๙๑ .๖ ๗ ในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-Net ที่มี T-Score ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๑.๘๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖      
มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net           
ที่มี T-Score ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป  ผู้เรียนมีความรู้ 
มีทักษะ มีเจตคติเกี่ยวกับงานอาชีพ ตามเกณฑ์     
ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม  เคารพกฎกติ กา มี ค่ านิ ยมและ
จิตสำนึกที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียน     
ทุ กคนมีความภูมิ ใจ ในท้ องถิ่ น  เห็ นคุณ ค่ า              
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้านเพศ วัย เชื้อชาติ  
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพ ณี  ผู้ เรียน             
มี สุ ข ภ าพ แ ข็ งแ ร งมี ผ ล ผ่ าน ก ารท ด ส อ บ
สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัย
กำหนด มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมที่ดีมีผล           
การคัดกรองในเกณฑ์ปกติ สามารถแสดงออก           
ได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 
 

ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในการ
สร้างนวัตกรรม โครงงาน เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการเรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้น  
      ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบ O-Net              
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้เพ่ือสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้ เรียน เกี่ ยวกับการวัดผล
ประเมินผล และควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
พ้ืนฐานในการทำงานให้มีความชำนาญสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคตควรมีทางเลือกด้านการศึกษาต่อหรือ
อาชีพที่หลากหลายเพ่ือสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มี
ศักยภาพที่แตกต่างกัน 
       ผู้ เรี ยนควรได้ รับการกำกับ  ติดตาม ดูแล
พฤติกรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ จากคุณครูที่ ปรึกษา               
อย่างสม่ำเสมอ และควรได้รับการส่งเสริมให้ เป็น                
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม 
และจิตสำนึกที่ดี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง        



๒๕ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนส่วนใหญ่แต่งกายถูกระเบียบ มาเรียน
ทัน เวลา ส่ งงานตาม เวลาที่ กำหนด รักษา                    
ความสะอาด รู้จักการคัดแยกขยะ รักกีฬา                   
และการออกกำลั งกาย มี ความรับผิ ดชอบ                
สวนพอเพียงตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

๖) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีอัตลักษณ์ ค่านิยม และจิตสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๗) พัฒนาให้ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 
 
     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  

       เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียน   
พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
ข้อมูลพื้นฐาน ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ในแผนพัฒนาคุณภาพ



๒๖ 
 

การศึกษาห้าปี ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตามความต้องการของชุมชน นโยบาย                
ของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและ
หลากหลาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนองนโยบายโดยการจัดทำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา บูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาหน้าที่พลเมือง ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา วิเคราะห์
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน จัดทำหน่วยการเรียนรู้ทำให้แยกแยะประเด็นต่าง ๆตามหลักสูตรแกนกลาง ส่งผลให้ผู้เรียน                       
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาครูและบุคลาการทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา จัดตารางเวลาให้ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ( PLC) อย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ตามแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษา   มีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้พร้อมต่อการใช้งาน มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบและรายงาน เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาการ
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 

    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้แก่ บันทึกการประชุม
สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้ง    ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม รายงานการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้าปี โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษา โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาครูบุคลากร พัฒนาทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายบุคคล(Lock Book) แฟ้มสรุปการดำเนินการ
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รายงานจุดเสี่ยงในโรงเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือพัฒนาให้เ อ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย การจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอ
และพร้อมต่อการใช้งาน มีบันทึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ  สถานศึกษามี
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้  มีหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการสหวิทยาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  



๒๗ 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          สถานศึ กษ ามี การกำหนดเป้ าหมาย
วิ สั ย ทั ศ น์  พั น ธ กิ จ  ส ถ า น ศึ ก ษ า ก ำห น ด                     
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้าปี  ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้อง      
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การ
จัดกิ จกรรมการเรียนรู้  มีหลั กสู ตรที่ พัฒ นา
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการทำหน่วยการ
เรียนรู้ทำให้แยกแยะประเด็นต่าง ๆ ตามหลักสูตร
แกนกลาง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น       
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้น
คุณ ภ าพ ผู้ เรี ย น รอบ ด้ าน แล ะห ล ากห ล าย              
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาสนอง
นโยบาย โดยจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณา
การกับรายวิชาเพ่ิม เติม วิชาหน้ าที่ พลเมือง  
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้ เรียน (PLC) อย่างน้อย ๖๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดหาเทคโนโลยี
สารสน เทศตามแผน พัฒ นาการศึ กษาสี่ ปี ที่
เหมาะสมกับสถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  มีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

สถานศึกษาควรทบทวน แผน พัฒ นา
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และท้องถิ่น ควรดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตาม
แผน และติดตามการดำเนินการและการรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
        พั ฒ น าระบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมให้หลากหลาย
เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน  จัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
ให้ทันสมัย และมีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
มีความเร็วสูงและเพียงพอ ต่อการใช้งาน  

พั ฒ น า พ้ื น ที่ แห ล่ ง เรี ย น รู้  ห้ อ ง เรี ย น
ห้ องปฏิ บั ติ ก าร  ให้ ใช้ งาน ได้ ต ามปกติ และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดบรรยากาศในห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   

จัดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

จัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมและพัฒนาจัดการ
เรียนสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างต่อเนื่อง  

ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ภาคี เครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษา                  
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
 



๒๘ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำแผนงาน
ไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย 
     ของรัฐบาล ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิ่น 
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3) การทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
5) ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ประสานความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
8) พัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
        โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย                             

ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา                           
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมอบรม
ทบทวนการปรับปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการ
เรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา 
และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทางการสอนคิด (Thinking School) 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา ในรายวิชาภาษาไทยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะของผู้เรียน(Individual 
Implementation Plan : IIP) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน และสื่อสาร โรงเรียนส่งเสริมให้ครู
ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั่วโมงที่ ๘ ของวันอังคาร      
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ในปีการศึกษา 2562 ทำการเปิดชั้นเรียนต่อเนื่อง ๓ สัปดาห์และ ๕ สัปดาห์ ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย 
ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ High Impact Practice ส่วนวิชา
คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการะบวนการ Five Practices ร่วมกับ
โปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน                   
ที่นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง / ภาคเรียน 
ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามความเหมาะสม ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน  ครูทุกคน                  
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด            
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้   บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
(ปถ.๐๕) แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แบบประเมินคุณลักษณะ                      
อันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แบบทดสอบเพ่ือประเมินทักษะการคิด               
ครูทุกคนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ คือแบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ปถ.๐๖)  ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพ่ือยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น (TSIP) เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย  และห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 และ ม.2 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือให้ครูผู้ เปิดห้องเรียนนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  จัดให้ครูและผู้ เกี่ยวข้อง                       
เช่น  ผู้ บริหาร ศึกษานิ เทศก์  อาจารย์มหาวิทยาลัย  เข้ าร่วมกิจกรรม ให้ ข้อมูลสะท้อนกลับ                        
ผ่านกระบวนการ PLC Revise เพ่ือให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และขยายผล       
การดำเนินการในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ต่อไป  

 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ 
โครงการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน รายงาน                           
การวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกการส่งงานวิชาการ แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน รายงานกิจกรรมอบรม
พัฒนาการจัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน แบบสรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ แบบสรุป
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล ข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา แบบประเมินการจัดการเรียนรู้                         
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Logbook) แบบสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 



๓๐ 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนและแนวทาง       
การวัดและประเมินผลทุกรายวิชาและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning 
ตามแนวทาง การสอนคิด (Thinking School) 
ร่วมกับกลวิธีการสอน ตามธรรมชาติวิชาอย่างน้อย
คนละ 1 รายวิชา ออกแบบให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้         
ผ่านกระบวนการกลุ่ม ฝึกการคิดและแก้ปัญหา     
โดยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วย
ต น เอ งแ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ไป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้น
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด  ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  โ ด ย ใช้ สื่ อ                
และเทคโนโลยีตามความเหมาะสม บริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่  มีมุมเรียนรู้ภายใน
ห้ อ ง เรี ย น  มี ภ าพ สถาบั น ช าติ  ศ าสน าและ
พระมหากษัตริย์ ตารางเวรประจำวัน  ตารางเรียน 
มุมคัดแยกขยะ รวมถึงป้ ายนิ เทศต่า งๆในทุก
ห้องเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีการมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนในการอยู่ร่วมกัน
ในห้องเรียน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC)  ในปี การศึกษา 
2562 กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปิดชั้น
เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง  และทำการเปิดชั้นเรียน
ต่อเนื่อง ๓ และ ๕ สัปดาห์ใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียน
การสอน วิจัยในชั้นเรียน และนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อในการจัดการเรียน
การสอนและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง/
ภาคเรียน ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  

      ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม                
ก า ร ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ                    
อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมทบทวนการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐาน 
ตัวชี้ วัด ผลการจัดการเรียนรู้  สู่ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทางการ
สอนคิด (Thinking School) และกลวิธีการสอน            
ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียน
ค้ นพบ องค์ ค วามรู้ ห รือ ได้ รั บป ระสบการณ์                  
ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สู่การนำไป
ปฏิบัติได้จริง   
        ครูควรได้ รับ การส่ ง เสริม ให้ ใช้ สื่ อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
และควรได้รับการส่งเสริมให้ครูได้มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง 
        ครูควรได้รับการพัฒนาการออกแบบวิธีการ/ 
เครื่องมือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้ เรียน          
ตามสภาพจริ งที่ ห ลากหลาย  สอดคล้ องกับ
เป้ าหมายการเรียนรู้  ซึ่ งควรได้ รับการพัฒนา              
อย่างต่อเนื่อง  
        ครูควรมีโอกาสเปิดชั้นเรียนให้ครบทุกคน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในปีการศึกษาต่อไป      
เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และสะท้ อนผลกลับ เพ่ื อนำไปปรับปรุงและ
พัฒ นาการจัดการเรียนรู้ และพัฒ นาผู้ เรี ยน            
อย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูทุกคนจัดทำบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(ปถ.๐๕ ) แบบบันทึกกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรียน                   
แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดทำ                
แบบวิเคราะห์ข้อสอบ จัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ท า งก าร เรี ย น  แ บ บ ป ระ เมิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ                      
อันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน แบบรายงานผลการพัฒนาผู้ เรียน
รายบุคคล (ปถ.๐๖)    
         สถาน ศึ กษ าเข้ าร่ วม โครงก าร พั ฒ น า
เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
งานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
โรงเรียนในสั งกัดองค์ก ารบริหารส่ วนจังหวัด
ขอนแก่น (TSIP) 

     ครูทุกคนเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 และ ม.2 ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้      
ครู และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับและสรุปผลการดำเนินงาน ผ่าน
กระบวนการ PLC Revise เพ่ือให้ครูผู้สอนนำไป
พัฒ นาการจัดการเรียนรู้   และขยายผลการ
ดำเนินการในกลุ่มสาระอ่ืน ๆต่อไป         
 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
          ๑) พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทางการสอนคิด 
(Thinking School) และกลวิธีการสอนและสื่ อการสอนที่ หลากหลาย ผ่ านกระบวนการกลุ่ ม                                  
เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้หรือได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สู่การนำไป
ปฏิบัติได ้
           ๒) พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓) พัฒนากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเพ่ือสร้างโอกาส      
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่า                       
ได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน  จัดกิจกรรมการ เรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน                           
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้ เรียนให้ พัฒนาตามศักยภาพและความสนใจ  จัดแหล่ งเรียนรู้ภายในให้ เหมาะสม                                       
มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑาได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับกลุ่ มจังหวัดและระดับประเทศ                             
หลายรายการ และผู้เรียนได้รับรางวัลด้านการเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี “รางวัล เด็กดีศรี
ขอนแก่น” 
  มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูล
พ้ืนฐานในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและ ป้าหมาย อย่างชัดเจน ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ                
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  พัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญา                     
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือในการด้านบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน                          
เป็นฐาน 
  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เชิงรุก (Active learning)  
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดโดยใช้เครื่องมือสอนคิด Thinking Tools และกลวิธีที่หลากหลาย เน้นการ
ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)                              
และนำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
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2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง                              
กับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง              
ของสังคม มีแผนงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจัดทำแผนงาน
และโครงการอย่างเป็นระบบ โครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Thinking School โครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายใน โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โครงการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS) 
โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมชุมนุม โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการ
จัดการเรียนรู้/แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร โดยใช้กระบวนการ PDCA  จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  
โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม  เกียรติบัตร รางวัล จากการประกวด 
แข่งขันของผู้เรียน และเกียรติบัตร รางวัลของครู 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังส่งผลให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
         2. สถานศึกษากำหนดให้ครูทุกคนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ร่วมกับเครื่องมือสอนคิด Thinking Tools ร่วมกับ
กลวิธีอ่ืนๆที่เหมาะสม บูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
         3. การสร้างความร่วมมือในการบริหาร                   
จัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
        4. สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมความ                    
เป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา 
        5 . ครูมีความตั้ งใจมุ่ งมั่น ในการพัฒนา      
การจัดการเรียนรู้ และเข้าร่วมกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O-Net) 
๒ . พั ฒ น า ก าร อ่ าน  ก าร เขี ย น  ภ าษ า ไท ย 
ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณให้กับผู้เรียน 
๓. พัฒนาความสามารถในการสรุปองค์ความรู้    
การคิ ด  ขั้ น สู ง การฝึ กป ฏิ บั ติ จริ ง  การสร้ าง
นวัตกรรมของผู้เรียน 
๔. การเสริมสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน   
การใช้เทคโนโลยี และจิตอาสาของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๕. พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการสอนคิด และบูรณาการการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน    
๖. การประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
        6. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา  

 ๗.การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอ
และเหมาะสม ต่อการใช้งาน และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2) การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3) การพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4) การพัฒนา สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๕)  การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การประสานความร่วมมือระหว่าง 
    โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษา 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
คำอธิบาย  :  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด ในแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80      
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และสื่อสาร 
ภาษาไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 
81.34 มี
ความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และสื่อสาร 
ภาษาไทย 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน เขียน
และสื่อสารภาษาไทย      
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ตามแนวทาง High Impact 
Practices และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคล Individual Implementation Plan 
(IIP)  และนำแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาไทย ไปปรับใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้    โดยผ่านการจัด
กิจกรรมแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) จึงทำให้ผู้เรียนร้อยละ 81.34 มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน  และสื่อสาร
ภาษาไทย  
3. มีการจัดโครงการพัฒนาการอ่านการเขียน 
และกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น 
ชุมนุมรักภาษาไทย เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทย 
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป 

ดี 

 
 



๓๖ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75      
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนร้อยละ 
76.12                
มีความสามารถ     
ในการอ่าน เขียน
และสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                 
ทีก่ำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน
และสื่อสารภาษาอังกฤษ      
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
อาสาสมัคร ครูชาวต่างชาติ โดยจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning  
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้
กลวิธีที่หลากหลาย เช่น Group of 4 ,Think 
pair share, Gallery walk, และExit ticket  
เป็นต้น จึงทำให้ผู้เรียนร้อยละ 76.12                  
มีความสามารถในการอ่านเขียนและสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 
3. มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสต์และวันขึ้น
ปีใหม่ และ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น 
ชุมนุมครอสเวิดเกมส์ กิจกรรม Morning 
Talk เพ่ือเป็นการฝึกและพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ เช่น โครงงาน
ภาษาอังกฤษ  ผลจากการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ดังกล่าว ทำให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 256๒ 
มีระดับคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา      
25๖๑ 
4. มีการรายงานและนำข้อเสนอแนะมาปรับ
ใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานในปีการศึกษา
ต่อไป 

ดี 

 



๓๗ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75      
มีความสามารถใน
การคิดคำนวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 
75.17 มี
ความสามารถใน
การคิดคำนวณ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
- มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถ
การคิด วิเคราะห์ โดยกำหนดให้เป็น
จุดประสงค์ทางวิชาชีพ ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย และ
ทางโรงเรียนได้ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ร่วมกับคุรุสภาและ
สถาบันคีนัน โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Five Practices ร่วมกับ
โปรแกรมคิดคำนวณตารางตัวเลข 100 ช่อง 
- กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning  
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
เครื่องมือการสอนคิดแบบThinking school  
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เชน่ Group of 4 
,Think pair share, Gallery walk, และExit 
ticket เป็นต้น 
- การประเมินผลโดยการใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทุก
ระดับชั้น ผลการประเมิน ผู้เรียนร้อยละ 
75.17 มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
- มีการนำข้อเสนอแนะในโครงการและ
กิจกรรม ไปปรับใช้ในการวางแผนและจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

ดี 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 2 มีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบ
ครอบโดยใช้เหตุประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่าง
มีระบบ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75 
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  

ผู้เรียนร้อยละ 
80.00 มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                     
ที ่กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ โดยกำหนดให้เป็นจุดประสงค์
ทางวิชาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาไทย และทางโรงเรียนได้
เข้าร่วมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC ร่วมกับคุรุสภา และสถาบัน 
KENAN  โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการ High Impact 
Practices และ  Five Practices                                                 
-  กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น
เครื่องมือสอนคิด Thinking School และใช้
กลวิธีการสอนที่หลากหลาย 
-  การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ทุกระดับชั้น  
ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 80.00               
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผน
ในปีต่อไป 

ดี 

 
 
 



๓๙ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75 
มีความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ผู้เรียนร้อยละ
76.55 มี
ความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                    
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือ-เนตร
นารี 
-  กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น
เครื่องมือสอนคิด Thinking School และใช้
กลวิธีที่หลากหลาย 
-  การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทุกระดับชั้น  ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 
76.55  มีความสามารถในการคิดอย่างมี                  
วิจารณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75 
มีความสามารถใน
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ผู้เรียนร้อยละ 
78.62 ม ี
ความสามารถใน
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด 
Thinking School เช่น เทคนิค  Think –
Pair-Share ,  I  Think  We  Think  และ
กลวิธีที่หลากหลาย 
-  การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทุกระดับชั้น  ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 
78.62  มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75 
มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 
76.55 มี
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
การการแก้ปัญหา ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี 
-  กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น
เครื่องมือสอนคิด Thinking School และ
เทคนิค กลวิธีที่หลากหลาย 
- มีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 
และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียน          
มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
- การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา  ทุกระดับชั้น  
ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 76.55                      
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 3 มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม  
คำอธิบาย  :  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 
85.71มี
ความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1. พัฒ นาผู้ เรียน ได้มีคว ามสามารถในการ                    
สร้างนวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและ
สำรวจความต้องการของผู้เรียน วางแผนในการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่ องผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่นในรายวิชา 
หลักสูตร SBMLD กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมรักการ
อ่าน 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมชุมนุม 
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น  
Active learning,Thinking Tools,STEM กลวิธี
ที่หลากหลาย เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 
 

3. มีกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอ
ผลงาน เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
การนำเสนอโครงงานนักเรียน เป็นต้น 
4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลักการจัดการเรียนรู้ รายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหา
ข้อเสนอแนะนำไปวางแผนการปรับปรุงปีต่อไป 

ดี 
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๔๓ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยการ
ทำงานเป็นทีม 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
83.33 มี
ความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยการ
ทำงานเป็นทีม 
 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1. พัฒนาผู้เรียนได้มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจ
ความต้องการของผู้ เรียน วางแผนในการจัด
กิ จ ก รรม ที่ ห ล าก ห ล ายแล ะต่ อ เนื่ อ งผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่นในรายวิชา 
หลักสูตร SBMLD กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม              
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมชุมนุม 
เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนกิจกรรม             
การเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงาน
ผ่านกระบวนการและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
เช่ น  Active learning,Thinking Tools,STEM 
กลวิธีที่หลากหลาย เช่น Group of 4,Think 
Pair Shareเพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 
 

3. มีกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอ
ผลงาน 
เช่น  การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงการ
นำเสนอโครงงานนักเรียนการประเมินการทำงาน
เป็นทีม เป็นต้น 
4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู้  
บันทึกหลักการจัดการเรียนรู้ รายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหา
ข้อเสนอแนะนำไปวางแผนการปรับปรุงปีต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/Active%20learning
https://dict.longdo.com/search/Active%20learning
https://dict.longdo.com/search/Active%20learning
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/thinking-of-you
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/thinking-of-you


๔๔ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความสามารถใน
การเชื่อมโยงองค์
ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ 

ผู้เรียนร้อยละ 
83.72 มี 
ความสามารถใน
การเชื่อมโยงองค์
ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1. พัฒนาผู้ เรียนได้มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและ
สำรวจความต้องการของผู้เรียน วางแผนใน
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น            
ในรายวิชา หลักสูตร SBMLD กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมการเรียน
การสอนทุกรายวิชา 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม เพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
เช่น Active learning,Thinking Tools   
STEM กลวิธีที่หลากหลาย เพื่อสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

3. มีกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการ
นำเสนอผลงาน 
เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงการ
นำเสนอโครงงานนักเรียนการนำนักเรียนเข้า
ร่วมโครงงานนักเรียน เป็นต้น 
4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลักการจัดการเรียนรู้ รายงานการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำ
ปัญ หาข้อ เสนอแนะนำไปวางแผนการ
ปรับปรงุปีต่อไป 
 

ดี 
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๔๕ 
 

 
มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80  
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
เรียนรู้ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
84.78 มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
เรียนรู้ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน มีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในรายวิชาวิคอมพิวเตอร์                       
โดยใช้แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ด้านการเรียนรู้และสอดแทรก
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในทุกรายวิชา 
3. มีการประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ด้านการเรียนรู้ ประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 



๔๖ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  

ผู้เรียนร้อยละ 
81.88 มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน มีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการสื่อสาร          
อย่างสร้างสรรค์ 
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในรายวิชาวิคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และ
สอดแทรกสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในทุกรายวิชา 
3. มีการประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์                   
ทางวิชาการของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
ทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 
81.15 ม ี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
ทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน มีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการทำงาน       
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในรายวิชาวิคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
และสอดแทรกสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุก
รายวิชา 
3. มีการประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์            
ทางวิชาการของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม ด้านการทำงานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม มีการประเมินพฤติกรรม              
ของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
4.สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะมา
ปรับใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 

ดี 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผูเ้รียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คำอธิบาย: ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือ ผลการทดสอบอ่ืนๆ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
๘๒.๐๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษา   
มีการประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย   
ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่
ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ม.3 ม.6) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking 
School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการ
สังเกตชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผล
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมาวางแผน
และพัฒนาในปีต่อไป 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ร้อยละ ๔๐ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-Net ที่
มี T-SCORE 
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๑.๖๗ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                  
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษา  
มีการประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย   
ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่
ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ม.3 ม.6) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking 
School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการ
สังเกตชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสอดแทรก
ข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บคะแนน 
ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาค          
ทุกรายวิชา ที่ทำการสอบ   O-Net และ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ               
มีวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน        
เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน และยังทำให้ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net มีค่า 
T-SCORE สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมา
วางแผนและพัฒนาในปี 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ร้อยละ ๔๐ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-Net ที่
มี T-SCORE 
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
๘๑.๘๒ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                  
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้ 
สูงกว่ามาตรฐาน 
เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษา 
มีการประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย  
ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่
ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ม.3 ม.6) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking 
School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการ
สังเกตชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสอดแทรก
ข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บคะแนน 
ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคทุก
รายวิชาที่ทำการสอบ O-Net และประเมินผล
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และ
ยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด นอกจากนั้นยังนำ
ข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป 

                   
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา :1.1 ผลสมัฤทธิ์ทาวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย :6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
คำอธิบาย: ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
การทำงาน หรืองานอาชีพ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความรู้
เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 
93.19 มี
ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
เห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ดำเนินงาน   ดังนี้ 
จากที่โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านงาน
อาชีพผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรม
ชุมนุม แนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้สุจริต ส่งผลให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืออาชีพ 

ดีเลิศ 

2.ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีทักษะ
พ้ืนฐาน ในการ
จัดการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 
89.78 มีทักษะ
พ้ืนฐาน ในการ
จัดการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
เห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ดำเนินงาน   ดังนี้ 
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้าน
งานอาชีพ ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ รายวิชาที่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศตามหลักสูตรSBMLDเช่น อาหารไทย กีตาร์ และ
และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทีเกี่ยวกับงาน
ด้านอาชีพ การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ   ในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จดัอบรมการฝึกทักษะด้าน
อาชีพสุจริต สจุริต ส่งผล  ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อม                   
ที่จะศึกษาต่อ ในระดบัชัน้ที่สงูขึ้น  การทำงานหรืออาชีพ   

ดี 



๕๒ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

ผลการ
ดำเนินงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

3.ผู้เรียนร้อย
ละ 80 มีเจต
คติท่ีดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่
สูงขึ้น การ
ทำงาน หรือ
งานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 
93.87 มีเจต
คติท่ีดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่
สูงขึ้น การ
ทำงาน หรือ
งานอาชีพ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน   ดังนี้ 
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายวิชา ที่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามหลักสูตร
SBMLD เช่น อาหารไทย กีตาร์ และและโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและ กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ                        
การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงหน่วยงาน                   
ที่เก่ียวข้องได้จัดอบรมด้านอาชีพสุจริต ส่งผลให้ผู้เรียน                 
มีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น                     
การทำงานหรืออาชีพ 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม  และจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
100 มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                 
ที ่กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้ 
1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมเบื้องตน
ของศาสนาที่ตนนับถือ มีวินัย และค่านิยม               
ทีด่ีงาม  
2.มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย   
มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกวันศุกร์ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมทำความสะอาด
พ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมคนดีศรี                 
พระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
3.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม                            
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
4.สรุปผลและนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 



๕๔ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
เคารพในกฎกติกา
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
100 เคารพ                
ในกฎกติกาตามที่
สถานศึกษา
กำหนด 

1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพ
กฎกติกา ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม        
อันดีงามของสังคม 
 2.มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย    
มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมทำความสะอาดพ้ืนที่ในบริเวณ
โรงเรียน กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรม
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็นต้น  
3.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ
100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนเคารพในกฎ
กติกา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
4.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีค่านิยมและ
จิตสำนึกท่ีดีตามที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
100 มีค่านิยม
และจิตสำนึกที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                      
มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 2.มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย    
มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมทำความสะอาดพ้ืนที่ในบริเวณ
โรงเรียน กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรม
รณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็นต้น  
3.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ
100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีค่านิยม
และจิตสำนึกที่ดี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน           
ที่กำหนด 
4.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80               
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น           
ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
100                 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นตามท่ี
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย             
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
2.มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย    
มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมบวงสรวงพระ
ธาตุขามแก่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่
แห่งชาติ 
3.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100    
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
4.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย
ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ.
100 เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย
ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย               
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
2.มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย             
มีการตั้งค่าเป้าหมาย ที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา  กิจกรรมบวงสรวงพระ
ธาตุขามแก่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่
แห่งชาติ 
3.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน (ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อย
ละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด 
4.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วม   ใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทยตามที่
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย              
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการตั้งเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียน      
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
2.มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย    
มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น  กิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา  กิจกรรมบวงสรวงพระ
ธาตุขามแก่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่
แห่งชาติ 
3.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100    
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้ง
ภูมิปัญญา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
4.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
คำอธิบาย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ยอมรับบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
83.58   มีการ
ยอบรับบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                 
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยได้ดำเนินการ
ประชุมวางแผน ออกคำสั่งดำเนินงานตาม
แผน สรุปและประเมินผล นำข้อเสนอแนะ      
ไปพัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน  และกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมทำความสะอาดภายในโรงเรียนส่งผล
ให้นักเรียนมีการยอมรับซึ่งกันและกันเห็น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ ด้วยการจัดให้นักเรียน                  
ได้มีการรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง                 
มีประธาน มีรองประธาน มีคณะกรรมการ
นักเรียน มีผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการบริหาร
การจัดกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมี
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความ
เข้าใจ 
 

ดี 

 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ผู้เรียนร้อยละ 
85.82  อยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยได้ดำเนินการ
ประชุมวางแผน ออกคำสั่งดำเนินงานตาม
แผน สรุปและประเมินผล นำข้อเสนอแนะไป
พัฒนาผู้เรียนจาก กิจกรรมการจัดการเรียน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรม       
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งผลให้นักเรียน
ยอมรับและเห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เช่น ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
เป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้
ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
มาตรฐานที่ 1: คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

คำอธิบาย: ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีสุขภาพกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
87.31 มีสุขภาพ
กายท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                    
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เช่น กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬา
ภายใน กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวัน
พฤหัสบดีและกิจกรรมส่งเสริมความเลิศด้าน
กีฬา 
2. มีการประชุมวางแผนออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น ในการ
วัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมออก
กำลังกายทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรม
ส่งเสริมความเลิศด้านกีฬา  
3. ครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม บันทึก 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน และ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
4. นำข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ต่อไป 

ดีเลิศ 

 



๖๒ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
86.56            
มีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม
ที่ด ี

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                 
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาพจิตอารมณ์และสังคมที่ดี เช่น ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน
และ กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวัน
พฤหัสบดี  
2. มีการประชุมวางแผนออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตอารมณ์และ
สังคมท่ีดี เช่น ดำเนินตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน 
กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวัน
พฤหัสบดี และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี
และนันทนาการ 
3. ครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม บันทึก  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและ
นันทนาการ 
4. นำข้อเสนอแนะและปรับปลุงเพื่อพัฒนา
ต่อไป 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
สามารถแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนร้อยละ 
85.82     
สามารถแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                  
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
ความสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
กีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและ
นันทนาการ 
2. มีการประชุมวางแผนออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน และ กิจกรรม
ส่งเสริมด้านดนตรีและนันทนาการ 
3. ครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม บันทึก 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬาสี
ภายในและกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและ
นันทนากร 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
ต่อไป 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

มาตรฐานที่.1คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี5) มีวินัย รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม 
คำอธิบาย  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ แต่งกายถูกระเบียบ  มาเรียนทันเวลา  ส่งงานตาม
กำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักคัดแยกขยะ รักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
และสวนพอเพียง 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ   
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
96.53 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                      
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โรงเรียนได้
มอบหมายให้ครูประจำชั้น หรือครูเวรกำกับ
ติดตาม 
3. ครูประจำชั้น หรือครูเวรกำกับติดตาม 
ประเมินการแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียน
ทุกวัน 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมี
วินัยแต่งกายถูกระเบียบ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา   

ผู้เรียนร้อยละ 
95.45 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา   

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย               
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย  รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่ง
ให้ครูประจำชั้น กำกับติดตามประเมินการเข้า
แถวของนักเรียนทุกวัน  
3. ครูประจำชั้น กำกับติดตามประเมินการ
เข้าแถวของนักเรียนทุกวัน โดยบันทึกโฮมรูม  
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมา
เข้าแถวให้ทันเวลาตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาส่งงาน
ตามเวลากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
93.02 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาส่งงาน
ตามเวลากำหนด 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย       
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โดยมีครูผู้สอน
ประจำรายวิชาเป็นผู้ กำกับ ติดตามการส่ง
งานตามเวลาที่กำหนด  
3. ครูผู้สอน กำกับ ติดตาม และบันทึกการส่ง
งานของนักเรียนประจำวิชา  
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมี
วินัย ในการส่งงาน 
 

ดีเลิศ 

 
 



๖๖ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษารักการ
เล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกาย 

ผู้เรียนร้อยละ 
87.31 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษารักการ
เล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกาย 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย              
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง
ครูผู้สอนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศกีฬา และครูผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 
3. ครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบ กำกับ 
ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมี
สุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ในระดบัชั้น
มัธยมศึกษารู้จัก
คัดแยกขยะรักษา
ความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
89.15 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาคัด
แยกขยะรักษา
ความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                   
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย  
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่ง
แต่งตั้งครูประจำชั้น และครูเวร กำกับ 
ติดตาม ในการรักษาทำความสะอาดเขต
รับผิดชอบ  
3. ครูประจำชั้นและความเวรตรวจความ
สะอาด กำกับ ติดตาม และบันทึกทำความ
สะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาพัฒนา
สวนเขตรับผิดชอบ 

ผู้เรียนร้อยละ 
85.99  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาพัฒนา
สวนเขตรับผิดชอบ 

จากผลการดำเนินงานตามท่ีกำหนดเห็นได้จากที่
โรงเรียนได้มีดำเนินงานดังนี้ 
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่ง
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบสวนพอเพียง 
3. ครูผู้รับผิดชอบสวนพอเพียงบันทึกการ
พัฒนาสวนเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของทุก
ระดับชั้น 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียน                    
มีวินัย รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดีเลิศ 

 
 



๖๘ 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
คำอธิบาย สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
กำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศกึษา
แห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

สถานศึกษามีการ
กำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้ 
1. สถานศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้ SWOT 
ผ่านกิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล ด้วยการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน แล้วนำข้อมูลมา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา เพ่ือร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี    
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้าปีต่อที่ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำเดือน การประชุมผู้ปกครอง 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร                 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง 
และนักเรียน  ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ในครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 



๖๙ 
 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย    สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งใน 
ส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล 
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาท่ี
ครอบคลุม
มาตรฐาน
การศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยความ
ร่วมมือ 
ของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการ
จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาท่ี
ครอบคลุม
มาตรฐาน
การศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยความ
ร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา  
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
 

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น โดยโรงเรียนจัดทำ SWOT เพ่ือสำรวจ
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ทราบปัญหา              
ในสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพ                      
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ                       
โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน 
จัดส่งผลการประเมินตนเอง นำข้อมูลผลการ
ประเมินตนเองมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุง     
อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ PDCA 

ดีเลิศ 

 



๗๐ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
นำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษามีการ
นำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายภายในโรงเรียน ในการนำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมในโรงเรียนที่เกิดจากการสำรวจ
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ สภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
สถานศึกษามีการนำแผนพัฒนาคุณภาพ                 
การจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผล 
และสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการสรุปผล
การปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ต่อชุมชน และต้นสังกัด 
 

ดีเลิศ 

 



๗๑ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามี
ระบบการบริหาร
อัตรากำลังและ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

สถานศึกษามี
ระบบการบริหาร
อัตรากำลังและ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงานดังนี้ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพ                    
ด้านบริหารการจัดการอัตรากำลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ 
พิจารณาได้จากการจัดทำแผนการจัดการ
อัตรากำลังของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน และ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา           
๕ ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
มีการรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ตามเกณฑ์ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ตามเกณฑ์ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงานดังนี้ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่พัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง 
ได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่                     
พึงประสงค์ โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน                    
เป็นรายบุคคล เพ่ือทราบสภาพข้อมูลพื้นฐาน 
และปัญหาสำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการส่งต่อภายในและภายนอก โดย
พิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน                       
แนะแนว และแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 

 



๗๒ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามี
ระบบนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ
ตามเกณฑ์ 

สถานศึกษามี
ระบบนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ
ตามเกณฑ์ 

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา         
ทั้ง  ๔ ฝ่าย  อย่างเป็นระบบ โดยมีการ             
วางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา              
การปฏิบัติตามแผน การนิเทศ การติดตาม 
การตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา 
และการปรับปรุง การนิเทศภายใน
สถานศึกษา พิจารณาจากรายงานโครงการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และกิจกรรมนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียน          
มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ด้วย
กระบวนการ PDCA   

ดีเลิศ 

สถานศึกษามี
ข้อมูลจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล, ราย
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้, รายงาน
ฝ่ายตามโครงสร้าง
การบริหาร 

สถานศึกษามี
ข้อมูลจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล, ราย
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้, 
รายงานฝ่ายตาม
โครงสร้างการ
บริหาร 

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้ 
โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงและวางแนว
ปฏิบัติ โดยมีการออกคำสั่งมอบหมายงาน      
การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ๔ ฝ่าย และงานในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
สถานศึกษาและให้รายงาน รายบุคคล ราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้  รายงานฝ่ายบริหารงาน
ตามโครงสร้างการบริหารและรายงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละคนได้รับผิดชอบที่
เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน บุคลากร
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดง
ความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  
รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจาก
ผลการดำเนินงาน
รว่มกัน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน บุคลากร 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดง 
ความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  
รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจาก
ผลการดำเนินงาน
ร่วมกัน 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน    
ได้มีดำเนินงาน  ดังนี้ 
โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง           
มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ 
และแก้ไขปัญหา จากผลการดำเนินงาน
ร่วมกัน โดยการร่วมเป็น คณะกรรมการ                    
ในการดำเนินงานตามโครงสร้างการ
บริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในเรียน 
โดยโรงเรียนจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หรือ ปี
การศึกษาละ ๔ ครั้ง รวมทั้งให้ความเห็นชอบ
ในการดำเนินงานตามโครงสร้างการ
บริหารงาน โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ                          
ของโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ และให้ความ
เห็นชอบในการรายงานผลการดำเนินงาน        
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียน
แบบรวบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
พัฒนาวิชาการโดย
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
พัฒนาวิชาการโดย
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน  ดังนี้ 
สถานศึกษามีการวางแผนบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทุกปี
การศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
(ฉบับปรับปรุง 2560) และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยมีโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษารองรับ ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร 
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และหลักสูตร
ท้องถิ่น ตามบริบทของโรงเรียน มีการนิเทศ
และประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไปส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระฯ หลักสูตรความเป็นเลิศ และ
หลักสูตรท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 

ดีเลิศ 



๗๕ 
 

  
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง  และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง  และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน  ดังนี้ 
สถานศึกษามีการวางแผนบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิตและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุม 
วางแผน ดำเนินการตามแผน สรุปและ
ประเมินผล เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลายและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมชุมนุม
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมธรรมะ
ศึกษา ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม          
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากร
ทุกคน  ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษา โดย
การเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง/
ปีการศึกษา เพื่อ
นำมาใช้ใน 
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ครูและบุคลากร
ทุกคน  ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษาโดย
การเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง/
ปีการศึกษา และ
นำผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการ
พัฒนางานและ
การเรียนของ
ผู้เรียน 

จากผลการดำเนินเห็นได้จากที่โรงเรียน                    
ได้มีดำเนินงาน  ดังนี้ 
สถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา 
โดยการสำรวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม 
อบรม/สัมมนาตามโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรที่ต้นสังกัด หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
และเอกชนจัดให้ครูและบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และนำผล
การพัฒนาตนเองมารายงานผล ขยายผล 
พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ และมีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนมา
วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากร
ทุกคน  ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษา โดย 
เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบ ชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 60 
ชั่วโมง/ปี
การศึกษา เพ่ือ
นำมาใช้ใน 
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ครูและบุคลากร 
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษา โดย 
เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  อย่างน้อย 
60 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา และ       
นำผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการ
พัฒนางานและ
การเรียนของ
ผู้เรียน 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้ 
สถานศึกษามีการวางแผนในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับ 
การพัฒนาตามความต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา โดยการสำรวจความต้องการ
พัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนาตามโครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย 60 ชั่วโมง/
ปีการศึกษา และนำผลการพัฒนาตนเองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผล ขยายผล 
พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และความปลอดภัย 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้ 
1. วางแผนและสำรวจเพื่อ ปรับปรุง พัฒนา อาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อม  
2. มีการดำเนินงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง 
อาคารสถานที่และอาคารประกอบ โดยให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
3. มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
4. จัดทำแบบสรุปโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
5. มีการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในปี
ต่อไป 

ดี 

สถานศกึษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและ 
มีความปลอดภัย 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
ละมีความ
ปลอดภัย 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้ 
1. วางแผนและสำรวจจุดเสี่ยงเพ่ือพัฒนาอาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อม 
2. มีการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ 
อาคารประกอบ และจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน  
3. รายงานแก้ไขจุดเสี่ยงในโรงเรียนประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2562 เพ่ือพัฒนาให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยมี
มาตรฐาน 
4. พัฒนาและดำเนินการจัดทำโครงการทุกปี                  
เพ่ือปรับปรุงเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                  
และความปลอดภัยได้มาตรฐาน 

ดี 



๗๙ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการ
จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้ 
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
2. สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี/กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น การจัดระบบ
ซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ระบบ SIS ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ 
Secondary bookmark ระบบ SDQ 
bookmark 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในโรงเรียน 
ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual 
และเครื่องปริ้นเตอร์ 
3. สถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการประเมินผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครูที่มี
ต่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 



๘๐ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้       
ที่เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้ 
. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดย
จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมจัด
ซ่อมแซม สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
การบันทึกการปรับปรุงซ่อมแซมฯ 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศต่อที่ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำเดือน การประชุม
ผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไป
ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศกึษา 

สถานศึกษามีการ
ให้บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 3. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อที่ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำเดือน การประชุม
ผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไป
ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.7 การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็น
ระบบทั้งในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
นำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุง
การพัฒนาและการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
วางแผน
ดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามีการ
วางแผน
ดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงานดังนี้ 
สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS)รองรับ มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
พอเพียง มีการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ จัดทำคู่มือการดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็น 
ระบบ มีการนิเทศ ติดตามและสรุปผลดำเนิน
โครงการต่อเนื่อง เพ่ือนำข้อเสนอแนะไป
พัฒนาในปีต่อไป ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
นำแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้อง
กับหลักสูตร
โรงเรียน 

สถานศึกษามีการ
นำแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้อง
กับหลักสูตร
โรงเรียน 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงานดังนี้ 
สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ 
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ   
สหวิทยาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดำเนิน
โครงการในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือนำ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนายิ่งขึ้น ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
และปรบัปรุงการ
พัฒนาการ
ดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
และปรับปรุงการ
พัฒนาการ
ดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้ 
สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS) อย่างต่อเนื่อง มีการ
สรุปและรายงานการดำเนินโครงการอย่าง
เป็นระบบ มีการนิเทศแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน วัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎี 3 หลักการ 2 เงื่อนไข                      
และ 4 มิติ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคม            
ได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางาน
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นและการ
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางาน
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นและการ
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้ 
สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS) อย่างต่อเนื่อง ร่วม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ในการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น ส่งผลให้การดำเนินงานผ่านเกณฑ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และพัฒนา
เป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ในโอกาสต่อไป 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  -   
คำอธิบาย   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และ
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมีการ
ออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูทุกคนมีการ
ออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน      
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้ 
1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มี
การวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้  ตรวจสอบได้
จากแบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  
แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
เพ่ือนำเสนอผ ู้บริหารและหาแนวทางพัฒนา
ต่อไป 

ดี 

 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้ 
1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มี
การวางแผน ดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการดำเนินงาน จัด
อบรมทบทวนการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ การใช้เครื่องมือสอนคิด ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
นำเสนอผ ู้บริหารและหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะของ
ผู้เรียนที่มีความ
จำเป็น และ
ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
อย่างน้อย 1 แผน 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะของ
ผู้เรียนที่มีความ
จำเป็น และ
ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
อย่างน้อย 1 แผน 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน   
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้ 
1.จัดทำแผนพัฒนาด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ จัดโครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
สำรวจความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ออกแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุก
รายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ 
1 รายวิชา และมีแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล
ในรายวิชาภาษาไทย ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : 
PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบได้
จาก แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  
แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
หาแนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอต่อผ ู้บริหาร 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
 
มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
คำอธิบาย  มีการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคน ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มี
การวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
อบรมการพัฒนาการจัดทำสื่อการจัดการ
เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
ทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึก
การส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ตรวจสอบการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 
 
 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน ใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้
มีดำเนินงานดังนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มี
การวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
ทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งสื่อการจัดการเรียนรู้  แบบสรุป
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี- 
คำอธิบาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรัก

เด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน มีการ
บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ครูทุกคน  
มีการบริหาร
จัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน           
ได้มีดำเนินงานดังนี้ 
1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มี
การวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุก
รายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ 
1 รายวิชา ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professinal Learning 
Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริม
ให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด 
เพ่ืออนาคต (ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่าน เขียน คิดคำนวณและสร้างแรงบันดาล
ใจ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและศุกร์ ในคาบท่ี 
7  ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษา
ชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

ดี 



๙๑ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูและผู้เรียนทุก
คน มีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 

ครูและผู้เรียนทุก
คน มีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน      
ได้มีดำเนินงานดังนี้ 
1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มี
การวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุก
รายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ 
1 รายวิชา ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริม
ให้ครูและผู้เรียนทุกคน มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด 
เพ่ืออนาคต (ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่าน เขียน คิดคำนวณและสร้างแรงบันดาล
ใจ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและศุกร์ ในคาบท่ี 
7  ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษา
ชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

ดี 

 
 
 
 
 



๙๒ 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  3.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
คำอธิบาย  มีการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน มีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ครูทุกคน มีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน    
ได้มีดำเนินงานดังนี้ 
ครูได้มีการศึกษาข้อมูลของนักเรียนและได้นำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล       
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน              
ได้นำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาจัดทำ
แผนการจัดการเรียนการสอน จึงได้แผนการ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการ
คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลและยึดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีการตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือนำผลที่ได้มาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 

ดีเลิศ 

ครูทุกคน มี
เครื่องมือ และ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมาย ในการ
จัดการเรียนรู้อยู่
ใน ระดับดีขึ้นไป 

ครูทุกคน มี
เครื่องมือ และ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน      
ได้มีดำเนินงานดังนี้ 
โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
พัฒนาในด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และนำมาขยายผลกับครูทั้งโรงเรียน 
โดยครูมีการจัดทำแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาอย่าง
ชัดเจน ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุก
รายวิชา และสามารถปรับให้สอดคล้องกับตัว
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ครูมีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ดีเลิศ 



๙๓ 
 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน มี
เครื่องมือ และ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ อยู่
ในระดับดี   ขึ้นไป 

ครูทุกคน ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแกผู่้เรียน 
เพ่ือนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน     
ได้มีดำเนินงานดังนี้ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ครูวางแผนการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร โดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึ่งมีกระบวนการโดย
การนำผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย
ของผู้เรียน แล้วนำข้อด้อยมาพัฒนาตัวผู้เรียน 
พร้อมทั้งนำจุดเด่นของผู้เรียนมาส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับความก้าวหน้าในด้านการเรียน
ยิ่งขึ้นตามความสามารถและความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี  5 มีการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ - 
คำอธิบาย  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
และให้ข้อมูล
ปอ้นกลับเพ่ือ
นำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือ
นำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน           
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้ 
ทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดทำ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโครงการ
สอน แนวทางการวัดและประเมินผล มีการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair 
Share Galley Walk ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการวางแผนนิเทศติดตาม
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือนำ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ครูทุกคนเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน     
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้ 
สถานศึกษามีการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน จัดตารางสอนชั่วโมง
ที่ 8 ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนและหลัง
การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน 
รวมทั้งปัญหาที่พบในห้องเรียน เพ่ือนำ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ดีเลิศ 

สถานศกึษาจัดให้
ครูและผู้เก่ียวข้อง 
(ผู้บริหาร,
ผู้เชี่ยวชาญ,
อาจารย์
มหาวิทยาลัย) ร่วม
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้       
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   
ภาคเรียนละ       
1 ครั้ง 

สถานศึกษาจัดให้
ครูและผู้เก่ียวข้อง 
(ผู้บริหาร,
ผู้เชี่ยวชาญ,
อาจารย์
มหาวิทยาลัย)    
ร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้       
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนา        
และปรับปรุง    
การจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนละ       
1 ครั้ง 

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน           
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้ 
สถานศึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ เข้าร่วม
โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ     
เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ 
TSIP โดยจัดตารางให้ครูทุกคนเข้าร่วมสังเกต
ชั้นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
ภาษาไทย และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 
และ ม.2 ร่วมกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อา
อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
และขยายผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ต่อไป ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

ดีเลิศ 
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ส่วนที ่๓   
สรปุผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการดำเนินงาน                                  
ของสถานศึกษาและผลจากการดำเนินงานจึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่นจุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนา ในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
  สรุปผล 
  จดุเด่น  
                     ๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีพัฒนาการ                            
ด้านการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดคำนวณ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีทักษะในการทำงานเป็นทีม                           
และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตาม                           
ที่สถานศึกษากำหนด 
 ๑.๒ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด การสืบค้นความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง                         
และการสร้างนวัตกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
 ๑.๓ ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจชัดเจน       
กล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีพัฒนาการด้านทักษะการคิด สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี 
สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ๑.๔ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ                         
เข้าร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ประเพณีท้ องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ รู้จักคัดแยกขยะ                               
รักสิ่งแวดล้อม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีจิตอาสาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๕ ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด มีสุขภาพจิตที่ดี เลือกรับประทาน
อาหารที่ สะอาดและมีประโยชน์รักการออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย                                
และน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์รักกีฬาและการออกกำลังกาย นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัลหลายรางวัล
และหลายประเภทจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ                         
และเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ในประเภทกีฬาตะกร้อ ขว้างจักรและทุ่มน้ำหนัก 
 ๑.๖ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ และได้รับรางวัล                   
จากโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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      ๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒ .๑ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการทำงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีหลักการบริหาร                        
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและคณะกรรมการสถานศึกษา                          
ขั้นพ้ืนฐานมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและให้ความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๒ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย          
ใช้เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่หลากหลายวิธี  เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง                       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  ในการทำงานยึดหลักการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย 
  ๒.๓ มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนา ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น                         
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 ๒.๔ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม                      
กับบริบทและสอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่น โดยเปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง                               
ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งมีรายวิชาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตามความสามารถ                           
ของผู้เรียน 
  ๒.๕ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง 
            ๒.๖ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ๒.๗ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน เน้นทักษะ
การคิด การฝึกปฏิบัติ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ                            
จัดการศึกษา 
     ๒.๘ มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า                       
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนได้ช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
     ๒.๙ โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการในรูป                           
ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 

 ๓.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ 

สอน ตั้งใจมุง่มั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ     
 ๓.๒ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเชิงรุก Active Learning ตามแนวทางThinking 
School และใช้กลวิธีที่หลากหลาย บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง อย่างน้อย                           
คนละ 1 รายวิชาโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชน                                 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั่วโมงที่ ๘ 
ของวันอังคาร ในปีการศึกษา 2562  ทำการเปิดชั้นเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง                     
มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอน
และวิจัย ในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง / ภาคเรียน 
  ๓.๓ ครูทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จาก        
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ                   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ๓.๔ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัด         
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
 จุดควรพัฒนา  
       ๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้ เรียน                                       
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณเพ่ิมข้ึน   
 ๑.๒ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิด การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง   
และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิตในทุกรายวิชา ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้น    
           ๑.๓ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบ O-Net  ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้                     
เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล  
     ๑.๔ ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะพ้ืนฐานในการทำงานให้มีความชำนาญสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตควรมีทางเลือกด้านการศึกษาต่อหรืออาชีพ                           
ที่หลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน 

           ๑.๕  ผู้เรียนควรได้รับการกำกับ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากคุณครูที่ปรึกษา 
อย่างสม่ำเสมอ และควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึก             
ที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย                              
ความภูมิใจ ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย          
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง        
   
 ๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ สถานศึกษาควรทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน                         
และท้องถิ่น ควรดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผน และติดตามการดำเนินการและการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒.๓ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ในรายวิชา 
เพ่ิมเติมให้หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน   
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๒.๔ สถานศึกษาควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒.๕ สถานศึกษาควรจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอทันสมัย   

และมีจุดกระจาย สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและเพียงพอ ต่อการใช้งาน  
๒.6 สถานศึกษาควรพัฒนาพื้นทีแ่หล่งเรียนรู้ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ให้ใช้งานได้ตามปกติและ 

มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดบรรยากาศในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   
๒.7 สถานศึกษาจัดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและ 

ต่อเนื่อง  
          ๒.8 สถานศึกษาจัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมและ
พัฒนาจัดการเรียนสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง  

๒.9 สถานศึกษาสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาคีเครือข่ายในการ 
ร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ๓.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ ครทูุกคนควรไดร้ับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การอบรมทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการจัดการเรียนรู้ สู่การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทางการสอนคิด 
(Thinking School) และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้หรือ
ได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง 
                  3.2 ครูควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมให้ครูได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๓ ครูควรได้รับการพัฒนาการออกแบบวิธีการ/ เครื่องมือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียน                  
ตามสภาพจริงที่หลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  
  ๓.๔  ครูควรมีโอกาสเปิดชั้นเรียนให้ครบทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษาต่อไป       
เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกลับเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง 
 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒ .  สร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาคีเครือข่ายในการร่วม                                
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๓.  จัดหาและพัฒนาสื่อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการจัดการศึกษาให้เพียงพอและได้ 
มาตรฐาน 

๔. ส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนเชิงรุกและ 
การส่งเสริมทักษะการคิด การฝึกปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน การวัดและประเมินผล การจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
        ๕. จัดกิจกรรม PLC อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้                        
และให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ด้านการพัฒนาครูเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ที่ส่งผลต่อการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

๒. ด้านการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้ 
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป 
   ๓.  ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการสอนให้ครบวิชาเอก และบุคลากรสนับสนุนการสอน                  
เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป 
   ๔. ด้านการสร้างประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน                     
การจัดการศึกษา 

   



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
คำอธิบาย  :  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80      
มีความสามารถในการ
อ่าน เขียนและสื่อสาร 
ภาษาไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 81.34        
มีความสามารถในการอ่าน 
เขียนและสื่อสาร ภาษาไทย 

 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ ในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทย      
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตาม
แนวทาง High Impact Practices และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคล Individual Implementation Plan (IIP)  และนำแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านภาษาไทย ไปปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้    
โดยผ่านการจัดกิจกรรมแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
จึงทำให้ผู้เรียนร้อยละ 81.34 มีความสามารถในการอ่าน เขียน  
และสื่อสารภาษาไทย  
3. มีการจัดโครงการพัฒนาการอ่านการเขียน และกิจกรรมวัน
ภาษาไทยและวันสุนทรภู่ และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย เช่น 
ชุมนุมรักภาษาไทย เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในการอ่าน เขียนและ
สื่อสารภาษาไทย 
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานในปี
การศึกษาต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 



 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75      
มีความสามารถในการ
อ่าน เขียนและสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนร้อยละ 76.12        
มีความสามารถในการอ่าน 
เขียนและสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 

 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ     
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัคร 
ครูชาวต่างชาติ โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เชน่ Group of 4 ,Think pair 
share, Gallery walk, และExit ticket  เป็นต้น จึงทำให้
ผู้เรียนร้อยละ 76.12  มีความสามารถในการอ่าน เขียน
และสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
3. มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสต์และวันขึ้นปีใหม่ และ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุมคอสเวิด เกมส์    
เพ่ือเป็นการฝึกและพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ  
ผลจากการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังกล่าว ทำให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ประจำ         
ปีการศึกษา 2562 มีระดับคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562 
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 



 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75      
มีความสามารถในการ
คิดคำนวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 75.17 มี
ความสามารถในการคิด
คำนวณ 

  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

- มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตั้งเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถการคิด วิเคราะห์ 
โดยกำหนดให้เป็นจุดประสงค์ทางวิชาชีพ ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย และทางโรงเรียน
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ร่วมกับ
คุรุสภาและสถาบันคีนัน โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Five Practices ร่วมกับโปรแกรมคิด
คำนวณตารางตัวเลข 100 ช่อง 
- กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบActive Learning  และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นเครื่องมือการสอนคิดแบบThinking 
school  โดยใช้กลวธิีที่หลากหลาย เช่น Group of 4 
,Think pair share, Gallery walk, และExit ticket เป็น
ต้น 
- การประเมินผลโดยการใช้ข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ทุกระดับชั้น ผลการประเมิน ผู้เรียนร้อย
ละ 75.17 มีความสามารถในการคิดคำนวณ 
- มีการนำข้อเสนอแนะในโครงการและกิจกรรม ไปปรับใช้
ในการวางแผนและจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
จุดเด่น 
  1. โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา       
โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเครื่องมือการสอนคิดแบบThinking school  
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เชน่ Group of 4 ,Think pair share, Gallery walk, และExit ticket เป็นต้น โดยกำหนดให้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย 
และทางโรงเรียนได้ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ร่วมกับคุรุสภาและสถาบันคีนัน โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Five Practices ,       
High Impact Practices และ Individual Implementation Plan (IIP) 
 2. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแก่น ได้รับการสนับสนุนครูชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการการจัดหาอาสาสมัครครูชาวต่างชาติ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการใช้ภาษาร่วมกับครูชาวต่างชาติ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science  
 4. โรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 3 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 6 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 

3. ควรมีการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาศในการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1. โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและ
เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้สื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงออกและร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและ

พัฒนาศักยภาพในการใช้ทักษะทางการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสาร 
3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพ 
4. โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นการกะตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิด คำนวณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 2 มีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบครอบโดยใช้เหตุประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  

ผู้เรียนร้อยละ 80.00 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ 
โดยกำหนดให้เป็นจุดประสงค์ทางวิชาชีพในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย 
และทางโรงเรียนได้เข้าร่วมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับคุรุสภา และสถาบัน 
KENAN  โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
ผ่านกระบวนการ High Impact Practices และ  
Five Practices                                                 
-  กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด 
Thinking School และใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย 
-  การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  ทุกระดับชั้น  ผลการประเมิน
นักเรียนร้อยละ 80.00  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้เรียนร้อยละ76.55 มี
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือ-
เนตรนารี 
-  กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด 
Thinking School และใช้กลวิธีที่หลากหลาย 
-  การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทุกระดับชั้น  ผลการ
ประเมินนักเรียนร้อยละ 76.55  มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิยารณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่
กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป 
 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ผู้เรียนร้อยละ 78.62 มี 
ความสามารถในอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตั้งเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกำหนดให้ทุกกลุ่ม
สาระฯ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นเครื่องมือ
สอนคิด Thinking School เช่น เทคนิค  Think –
Pair-Share ,  I  Think  We  Think  และกลวิธีที่
หลากหลาย 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   -  การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทุกระดับชั้น  ผลการ
ประเมินนักเรียนร้อยละ 78.62  มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิยารณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่
กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป 

 

ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 76.55 มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

  สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-  มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถการการ
แก้ปัญหา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือ-
เนตรนารี 
-  กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด 
Thinking School และเทคนิค กลวิธีที่หลากหลาย 
- มีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด และ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีทักษะการคิด
และการแก้ปัญหา 
- การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ทุกระดับชั้น  ผลการประเมินนักเรียนร้อย
ละ 76.55  มีความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งสูง
กว่ามาตรฐานที่กำหนด 
-  มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป 
 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 



จุดเด่น   
1.  โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  โดย 

กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด Thinking School และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาไทย ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับคุรุสภา และสถาบัน KENAN                                                    

2.  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านกระบวนการ PLC  
4.  โรงเรียนมีผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน 

จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผ่าน 
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการใช้เครื่องมือสอนคิด Thinking School  และมีการประเมินความสามารถในการคิดของ
นักเรียนอย่างหลากหลาย และนำผลการประเมินที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด ไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
 
ข้อเสนอแนะ  โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 3 มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม  
คำอธิบาย  :  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 85.71มี
ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  สูงกว่ามาตรฐาน 
  เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. พัฒนาผ ู ้ เร ียนได ้ม ีความสามารถในการสร ้าง
นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจความ
ต้องการของผู ้เร ียน วางแผนในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เช่นในรายวิชา หลักสูตร SBMLD กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
กิจกรรมรักการอ่าน 
2. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมชุมนุม เพ่ิม
เวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการ
และวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น  
Active learning,Thinking Tools,STEM ก ล ว ิ ธ ี ที่
หลากหลาย เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

3. มีกระบวนการว ัดและประเมินผลผู ้ เร ียนด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอผลงาน 
เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง การนำเสนอ
โครงงานนักเรียน เป็นต้น 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

https://dict.longdo.com/search/Active%20learning
https://dict.longdo.com/search/Active%20learning
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/thinking-of-you
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/thinking-of-you
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/thinking-of-you


มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู ้ บันทึก
หลักการจัดการเรียนรู ้ รายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหาข้อเสนอแนะนำไป
วางแผนการปรับปรุงปีต่อไป 
 

 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 83.33มี
ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  สูงกว่ามาตรฐาน 
  เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. พัฒนาผ ู ้ เร ียนได ้ม ีความสามารถในการสร ้าง
นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจความ
ต้องการของผู ้เร ียน วางแผนในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เช่นในรายวิชา หลักสูตร SBMLD กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
กิจกรรมรักการอ่าน 
2. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมชุมนุม เพ่ิม
เวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการ
และวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น  
Active learning,Thinking Tools,STEM ก ล ว ิ ธ ี ที่
หลากหลาย เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/Active%20learning
https://dict.longdo.com/search/Active%20learning
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/thinking-of-you
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/thinking-of-you


 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   3. มีกระบวนการว ัดและประเมินผลผู ้ เร ียนด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอผลงาน 
เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง การนำเสนอ
โครงงานนักเรียน เป็นต้น 
4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู ้ บันทึก
หลักการจัดการเรียนรู ้ รายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหาข้อเสนอแนะนำไป
วางแผนการปรับปรุงปีต่อไป 

 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ผู้เรียนร้อยละ 83.72 มี 
ความสามารถในการเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. พัฒนาผ ู ้ เร ียนได ้ม ีความสามารถในการสร ้าง
นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจความ
ต้องการของผู ้เร ียน วางแผนในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เช่นในรายวิชา หลักสูตร SBMLD กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2. ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมชุมนุม เพ่ิม
เวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการ
และวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น  
Active learning, 
Thinking Tools,STEM กลวิธีที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   3. มีกระบวนการว ัดและประเมินผลผู ้ เร ียนด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอผลงาน 
เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงการนำเสนอ
โครงงานนักเรียนการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงงาน
นักเรียน เป็นต้น 
4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู ้ บันทึก
หลักการจัดการเรียนรู ้ รายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหาข้อเสนอแนะนำไป
วางแผนการปรับปรุงปีต่อไป 

 

 
 
จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีความสามารถดูจากสมุดบันทึกความรู้ สมุดบันทึกการอ่าน โรงเรียนมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมชุมนุมโดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและ
ประกวดโครงงานนักเรียนจากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้นำวิธีการสอน เช่น Active Learning  STEM 
Education วิธีการสอนคิดและการพัฒนาบทเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตในทุกรายวิชา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในการสร้างนวัตกรรม/โครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80  มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 84.78 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการเรียนรู้ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
เรียนรู้ 
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในรายวิชาวิคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบทดสอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้และ
สอดแทรกสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในทุกรายวิชา 
3. มีการประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ด้าน
การเรียนรู้ ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  

ผู้เรียนร้อยละ 81.88 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในรายวิชาวิคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบทดสอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์และสอดแทรกสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกรายวิชา 
3. มีการประเมินผล เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ด้าน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ผู้เรียนร้อยละ 81.15 มี 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในรายวิชาวิคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบทดสอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรมและสอดแทรกสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ทุกรายวิชา 
3. มีการประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ด้าน
การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีการ
ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเด่น 
ผู้เรียนส่วนมากมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม สร้างสรรค์และคุณธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- พัฒนารูปแบบ แบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ ให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 - เห็นควรมีการจัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ สร้างสรรค์และมีคุณธรรม เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรมีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ สามารถสร้างแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชา
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
คำอธิบาย: ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ ผลการทดสอบอ่ืนๆ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๐๐          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเปา้หมายที่กำหนดเห็นได้จากที่

โรงเรียนไดม้ีการประชุม วางแผนและดำเนินงานดังน้ีเนื่องจาก ในปี
การศึกษา 2562 สถานศึกษา   มีการประชุม วางแผนการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย   
ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ม.3 ม.6) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking School, และ
กลวิธีที่หลากหลาย มีการสังเกตชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน นอกจากนั้นยัง
นำข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป 

 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 



 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-Net ที่มี T-SCORE 
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๖๗ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

สูงกว่ามาตรฐาน 
เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษา  มี

การประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
และกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย   ได้ดำเนินการ
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 ม.6) และได้มีการดำเนิน
กิจกรรม PLC, จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Thinking School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการ
สังเกตชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการสอดแทรกข้อสอบ O-Net 
ในข้อสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลางภาค และ
ข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา ที่ทำการสอบ   O-Net 
และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และยังทำให้ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด นอกจากนั้นยังนำ
ข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป 

 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-Net ที่มี T-SCORE 
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๑.๘๒          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

สูงกว่ามาตรฐาน 
เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษา มีการ

ประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย  ได้ดำเนินการโครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ม.3 ม.6) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking School, และ
กลวิธีที่หลากหลาย มีการสังเกตชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสอดแทรก
ข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลาง
ภาค และข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชาที่ทำการสอบ O-
Net และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีวิธีการ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน และยังทำให้ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด นอกจากนั้นยังนำ
ข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเด่น 
 สูงกว่ามาตรฐาน 

เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีการประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดยได้ดำเนินการโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.3 ม.6) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Thinking School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการสังเกตชั้นเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสอดแทรกข้อสอบ O-Net ใน
ข้อสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชาที่ทำการสอบ O-Net และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ ผลการทดสอบอ่ืนๆ  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อสอบ O-Net 
2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกทำข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆมา 
3. ควรสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  - ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
        ประเด็นพิจารณา :1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาวิชาการของผู้เรียน 
        ประเด็นพิจารณาย่อย :6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
        คำอธิบาย: ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยล่ะ 93.19 มี
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

สูงกว่า
มาตรฐาน 
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

-สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดพิจารณาจากโรงเรียนมีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านงานอาชีพผ่านการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เช่นกิจกรรมชุมนุม แนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้สุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ี
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรือ
อาชีพ 
 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
 ปานกลาง 
 กำลัง
พัฒนา 

2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะพ้ืนฐาน ในการจัด
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 89.78 มี
ทักษะพ้ืนฐาน ในการจัด
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

สูงกว่า
มาตรฐาน 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

-สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดพิจารณาจากโรงเรียนมีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ ผ่านการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชาที่
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามหลักสูตรSBMLDเช่น 
อาหารไทย กีตาร์ และและโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทีเกี่ยวกับงานด้าน
อาชีพ การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้จัดอบรมการฝึกทักษะด้านอาชีพสุจริต สุจริต 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืออาชีพ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลัง
พัฒนา 

 
 
 



       
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

3.ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงาน หรือ
งานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 93.87 มี
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ทำงาน หรืองานอาชีพ 

สูงกว่ามาตรฐาน 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดพิจารณาจากโรงเรียน
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชา
ที่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามหลักสูตรSBMLD
เช่น อาหารไทย กีตาร์ และและโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬาและ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ที่เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ การประเมินโครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตรวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จัดอบรมด้าน
อาชีพสุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืออาชีพ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลัง
พัฒนา 

       จุดเด่น 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ได้รับความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม การฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เก่ียวกับงานอาชีพ และโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
2. มีการสำรวจผู้เรียนเกี่ยวกับงานอาชีพท่ีสนใจ และตามความถนัดของผู้เรียน ให้สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง 

        จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา กระตุ้น เสริมสร้างให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพ่ือให้เกิดความชำนาญสามารถประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
  ผู้เรียนควรมีทางเลือกด้านการศึกษาต่อหรืองานอาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่แตกต่าง
กัน 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม  และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่
หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมเบื้องตน
ของศาสนาที่ตนนับถือ มีวินัย และค่านิยมที่ดีงาม  
-มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน  เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมทำความสะอาดพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียน 
กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
-มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน          
ที่กำหนด 
-มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน           
ปีการศึกษาต่อไป 

 

ผู้เรียนร้อยละ 80 เคารพ
ในกฎกติกาตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 100 เคารพ                
ในกฎกติกาตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การตั้งเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เคารพกฎกติกา ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 -มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน  เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมทำความสะอาดพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียน 
กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นต้น  
-มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผู้เรียนเคารพในกฎกติกา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด 
-มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน           
ปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีค่านิยม
และจิตสำนึกที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

 -โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 -มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน  เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมทำความสะอาดพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียน 
กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นต้น  
-มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน ที่
กำหนด 
-มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน           
ปีการศึกษาต่อไป 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเด่น 
          -โรงเรียนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม              
ทุกวันศุกร์ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทำความสะอาดพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
         -ครูที่ปรึกษา ควรกำกับ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและรายงานผู้เกี่ยวข้องตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
           -จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึกท่ีดีให้ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80               
มีความภูมิใจในท้องถิ่น           
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 100                 
มีความภูมิใจในท้องถิ่น
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
-มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน  เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรม
บวงสรวงพระธาตุขามแก่น กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ 
-มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด 
-มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน           
ปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ.100 เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 
-มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  กิจกรรม
บวงสรวงพระธาตุขามแก่น กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ 
-มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด 
-มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน           
ปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 
 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วม   ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยตามที่
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

-โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณ๊ไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 
-มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน  เช่น  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  กิจกรรม
บวงสรวงพระธาตุขามแก่น กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ 
-มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่
กำหนด 
-มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน           
ปีการศึกษาต่อไป 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดเด่น 
           -โรงเรียนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา                     
กิจกรรมบวงสรวงพระธาตุขามแก่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น                       
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
   
จุดที่ควรพัฒนา 

 -พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระ บูรณาการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรักและ                 
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
           -ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม                 
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่๑:คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
คำอธิบาย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
83.58   มีการยอบ
รับบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
 
 
 
 

  สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  โดยได้ดำเนินการประชุมวางแผน ออกคำสั่ง
ดำเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผล นำข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
กิจกรรมกีฬาภายใน   และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตร
นารี กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมทำความสะอาดภายใน
โรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีการยอมรับซึ่งกันและกันเห็น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกันเป็น
ทีมได ้ด้วยการจัดให้นักเรียนได้มีการรู้จักหน้าที่และ
บทบาทของตนเอง มีประธาน มีรองประธาน มีกรรมการ
นักเรียน มีผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการบริหารการจัดกิจกรรม
ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

ผู้เรียนร้อยละ 
85.82  อยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

 
      โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยได้ดำเนินการประชุมวางแผน 
ออกคำสั่งดำเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผล         
นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาผู้เรียนจาก กิจกรรมการจัด           
การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ส่งผลให้นักเรียนยอมรับและเห็นความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เช่น ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ 
ศาสนาเป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
จุดเด่น   ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้นให้รู้จักการยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี อยู่ในแผนการดำเนินงานของโรงเรียน และผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมการจัดการเรียน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย จึง
เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม   

จุดควรพัฒนา   ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล    ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมบรรจุในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างฯของบุคคลในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมีความ
ชัดเจนในความแตกต่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองมีการยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผ่านการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และประเมินผลนักเรียนทุกคนเพ่ือนำผลการประเมิน มาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1: คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

คำอธิบาย: ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพ
กายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 87.31           
มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 
 

1. โรงเรียนมีการจัดทำ
แผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ
กายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เช่น 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย กิจกรรมกีฬาภายใน 
กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกาย
ทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรม
ส่งเสริมความเลิศด้านกีฬา 
2. มีการประชุมวางแผนออก
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ เช่น ในการวัดการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
กีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมออก
กำลังกายทุกวันพฤหัสบดีและ
กิจกรรมส่งเสริมความเลิศด้าน
กีฬา  
3. ครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม 
บันทึก ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
กำลังกาย กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
และ ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
4. นำข้อเสนอแนะและปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคมที่ดี 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 86.56            
มีสุขภาพจิตอารมณ์และสังคม
ที่ด ี

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 
 
 

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียน
ด้านสุขภาพจิตอารมณ์และสังคม
ที่ดี เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน
และ กิจกรรมส่งเสริมออกกำลัง
กายทุกวันพฤหัสบดี  
2. มีการประชุมวางแผนออก
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคมที่ดี เช่น 
ดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน 
กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกาย
ทุกวันพฤหัสบดี และ กิจกรรม
ส่งเสริมด้านดนตรีและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

  3. ครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม 
บันทึก  ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน และ กิจกรรมส่งเสริม
ด้านดนตรีและนันทนาการ 
4. นำข้อเสนอแนะและปรับปลุง
เพ่ือพัฒนาต่อไป 

 

ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนร้อยละ 85.82     
สามารถแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียน
ด้านความสามารถแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม เช่น ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬา
ภายใน กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ดนตรีและนันทนาการ 
2. มีการประชุมวางแผนออก
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินโครงการแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม เช่น ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

  ภายใน และ กิจกรรมส่งเสริม
ด้านดนตรีและนันทนาการ 
3. ครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม 
บันทึก ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายใน
และกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี
และนันทนากร 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาต่อไป 

 

 

จุดเด่น   โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม สุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เช่น กิจกรรมทดสอบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียน กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวัน
พฤหัสบดี กิจกรรมกีฬาสีภายใน ส่งผลให้ผู้เรียนสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมที่ดี ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา-  ส่งเสริมการออกกำลังกายด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  - ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกีฬาให้หลากหลายสนามการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่.1คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี.1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่5) มีวินัย รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม 
คำอธิบาย  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ แต่งกายถูกระเบียบ  มาเรียนทันเวลา  ส่งงานตามกำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักคัดแยกขยะ           
    รักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และสวนพอเพียง 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ   
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 96.53 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 สูงกว่ามาตรฐาฯ 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีวินัย 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น หรือครูเวร
กำกับติดตาม 
3. ครูประจำชั้น หรือครูเวรกำกับติดตาม ประเมินการแต่ง
กายเครื่องแบบของนักเรียนทุกวัน 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมีวินัยแต่งกายถูก
ระเบียบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา   

ผู้เรียนร้อยละ 95.45 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา   

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีวินัย  
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่งให้ครูประจำชั้น กำกับติดตาม
ประเมินการเข้าแถวของนักเรียนทุกวัน  
3. ครูประจำชั้น กำกับติดตามประเมินการเข้าแถวของ
นักเรียนทุกวัน โดยบันทึกโฮมรูม  
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมาเข้าแถวให้
ทันเวลาตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาส่ง
งานตามเวลากำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 93.02 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาส่งงาน
ตามเวลากำหนด 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีวินัย 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โดยมีครูผู้สอนประจำรายวิชาเป็นผู้ กำกับ 
ติดตามการส่งงานตามเวลาที่กำหนด  
3. ครูผู้สอน กำกับ ติดตาม และบันทึกการส่งงานของ
นักเรียนประจำวิชา  
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมีวินัย ในการส่ง
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษารัก
การเล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย 

ผู้เรียนร้อยละ 87.31 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษารักการ
เล่นกีฬาและการออกกำลัง
กาย 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โดยมีคำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนหลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศกีฬา และครูผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
3. ครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมีสุขภาพกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษารู้จัก
คัดแยกขยะรักษาความ
สะอาดเขตรับผิดชอบ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 89.15 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาคัดแยก
ขยะรักษาความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีวินัย  
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น และครูเวร 
กำกับ ติดตาม ในการรักษาทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ  
3. ครูประจำชั้นและความเวรตรวจความสะอาด กำกับ 
ติดตาม และบันทึกทำความสะอาดห้องเรียนและเขต
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
พัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ 

ผู้เรียนร้อยละ 85.99  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาพัฒนา
สวนเขตรับผิดชอบ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีวินัย 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบสวน
พอเพียง 
3. ครูผู้รับผิดชอบสวนพอเพียงบันทึกการพัฒนาสวนเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของทุกระดับชั้น 
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมีวินัย รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 

จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น การแต่งกายถูกระเบียบ การมาโรงเรียนทันเวลา และการส่งงานตามเวลากำหนด 
๒. ผู้เรียนมีวินัย รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง และการพัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น แต่งกายถูกระเบียบ  มาเรียนทันเวลา  ส่งงานตามกำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย  
    รู้จักคัดแยกขยะ  รักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และสวนพอเพียง 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่งกายถูกระเบียบ  มาเรียนทันเวลา  ส่งงานตามกำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักคัดแยกขยะ รักษาความ
 สะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และสวนพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

 
 



 
 

 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
คำอธิบาย สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

สถานศึกษามีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

 สูงกว่าค่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. สถานศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ โดย
ใช้ SWOT ผ่านกิจกรรมพัฒนาแผนการจัด
การศึกษา รวบรวมข้อมูล ด้วยการระดม
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน 
แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา เพื่อร่วมกัน
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจใน
การจัดการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

   2. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาห้าปีต่อที่ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำเดือน การประชุม
ผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำ
ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน  ไปปรับปรุง
แก้ไขในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในครั้ง
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้าปี อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
          ควรมีการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
และแก้ไขปัญหาจากผลการดำเนินงานร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
และท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

ควรติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและเป็นระบบ  และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 
 ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย    สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการคณุภาพของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัตเิพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มรีะบบ
การนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ทีเ่กีย่วข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และ 

                ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาท่ีครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยความร่วมมือ 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่
ครอบคลมุมาตรฐานการศึกษาไว้
อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่
ครอบคลมุมาตรฐานการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยโรงเรียนจดัทำ SWOT 
เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ความตอ้งการ ทราบปัญหาใน
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการนำข้อมูลมาใช้ใน 
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   โดย
กำหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
การดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการ
ดำเนินงาน จัดส่งผลการประเมินตนเอง นำข้อมูลผลการ
ประเมินตนเองมาวิเคราะห์ เพื่อจดัทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ PDCA 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษามีการนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายภายในโรงเรียน ในการนำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมในโรงเรียนที่เกิดจากการสำรวจ
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ สภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลงัพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการนำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา          โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการรายงานผล และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ตลอดจนการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาต่อชุมชน 
และต้นสังกัด 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีระบบการ
บริหารอัตรากำลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

สถานศึกษามีระบบการ
บริหารอัตรากำลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านบริหาร
การจัดการอัตรากำลังและทรัพยากรทางการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ พิจารณาได้จากการจัดทำแผนการ
จัดการอัตรากำลังของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน และ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดย
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ แผนปฏบิัติการประจำปี
การศึกษา  
มีการรายงานผลการตดิตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
เกณฑ์ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน ที่พัฒนา ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาเพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ได้เตม็ตามศักยภาพ มี
คุณลักษณะที ่
พึงประสงค์ โดยการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบคุคล  
เพื่อทราบสภาพข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาสำหรบัใช้
ใน 

การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อภายในและ
ภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แนะ
แนว และแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีระบบนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบตาม
เกณฑ์ 

สถานศึกษามีระบบ
นิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบตามเกณฑ์ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท้ัง  
๔ ฝ่าย  อย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา การปฏิบัติ
ตามแผน 
การนิเทศ การติดตาม การตรวจสอบและ
ประเมินผลสถานศึกษา และการปรับปรุง 
การนิเทศภายในสถานศึกษา พิจารณาจาก
รายงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
และกิจกรรมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ด้วยกระบวนการ PDCA   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

สถานศึกษามีข้อมลูจากรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล, ราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้, รายงานฝ่าย
ตามโครงสรา้งการบริหาร 

สถานศึกษามีข้อมลูจาก
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล, รายกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้, รายงานฝ่ายตาม
โครงสร้างการบรหิาร 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

 โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงและวางแนว
ปฏิบัติ โดยมีการออกคำสั่งมอบหมายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ 
ฝ่าย และงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษาและ
ให้รายงาน รายบุคคล รายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  รายงานฝ่ายบริหารงานตาม
โครงสร้างการบริหารและรายงานโครงการ/
กิจกรรม ที่แต่ละคนได้รับผิดชอบที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจากผลการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน บุคลากร และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง 
ความคิดเห็น  ตัดสินใจ  
รับผิดชอบและแก้ไข
ปัญหาจากผลการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มี
ส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหา จากผลการดำเนินงานร่วมกัน โดยการ
ร่วมเป็น คณะกรรมการในการดำเนินงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ในเรียน โดยโรงเรียนจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หรือ ปี
การศึกษาละ ๔ ครั้ง รวมทั้งให้ 
ความเห็นชอบในการดำเนินงานตาม
โครงสร้าง 
การบริหารงาน โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ  
ของโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ และให้ความ
เห็นชอบ 
ในการรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



 

 

 

จุดเด่น 
       1. สถานศึกษามีการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน  สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
       2. สถานศึกษามีการนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ประกอบด้วยโครงการ
และกิจกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 
      3. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรม การสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัด และชุมชน 
      4. สถานศึกษามีระบบการบริหารอัตรากำลัง โดยการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรที่จะเกิดข้ึน เพ่ือให้องค์กรมีอัตรากำลังคนตามจำนวน คุณสมบัติและในเวลาที่
ต้องการและเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สถานศึกษาวางไว้  และมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
       5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อรู้จักสภาพข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา และความ
ต้องการของนักเรียนรายบุคคล  เพื่อใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมพัฒนา  การป้องกัน และแก้ไขปัญหา  สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา  
ตลอดจนการส่งต่อภายใน 
และภายนอก 
      6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในและการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น การสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย/ 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
     7 สถานศึกษามีข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล, รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้, รายงานฝ่ายบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน  
     8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแสดงความคิดเห็น  ตัดสินใจ  รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการดำเนินงานร่วมกัน   
โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายโดยมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา  การประชุม
ระดม 
ความคิดเห็นเพ่ือกำหนดเป้าหมายร่วมกัน  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และให้ความเห็นชอบในกิจการต่างๆ ของโรงเรียน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  
  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไป

ปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 2.   สถานศึกษาควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 3.   สถานศึกษาควรมีการบริหารอัตรากำลัง และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 4.   สถานศึกษาควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถี

ชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบรวบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 
 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีพัฒนาวิชาการ
โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนา
วิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษามีการวางแผนบริหาร
จัดการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ทุกปีการศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 
และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด โดยมีโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษารองรับ 
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ฯโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร 
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และ
หลักสูตรท้องถิ่น ตามบริบทของ
โรงเรียน มีการนิเทศและประเมิน
การใช้หลักสูตร 

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

 



 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

   สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
นำข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไปส่งผลให้
การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระฯ หลักสูตรความเป็น
เลิศ และหลักสูตรท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 

 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง  และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษามีการวางแผนบริหาร
จัดการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม ประชุม วางแผน 
ดำเนินการตามแผน สรุปและ
ประเมินผล เพ่ือนำข้อเสนอแนะ
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มี
กิจกรรม 

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

   พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมชุมนุมตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรม
ธรรมะศึกษา ส่งผลให้การดำเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและหลากหลาย 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศท่ีพัฒนาตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน 
4. สถานศึกษาสนองนโยบาย โดยจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาหน้าที่พลเมือง 
5. สถานศึกษามีปารปรับปรุงและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกรายวิชา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

- สถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 



 

 
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทุกคน  
ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา โดยการเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา เพ่ือนำมาใช้ใน 
การพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการของตนเอง
และสถานศึกษาโดยการเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย 20 
ชั่วโมง/ปีการศึกษา และนำผลการ
พัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนของผู้เรียน 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

สถานศึกษามีการวางแผนสง่เสริม สนับสนนุ
ให้ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รบัการพัฒนา
ตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา 
โดยการสำรวจความต้องการพฒันา เข้าร่วม 
อบรม/สัมมนาตามโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรที่ตน้สังกัด หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
และเอกชนจัดให้ครูและบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และนำผล
การพัฒนาตนเองมารายงานผล ขยายผล 
พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเอง 
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ และมีการนำผลการพฒันาผู้เรียนมา
วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทุกคน  
ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา โดย เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 60 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา เพ่ือนำมาใช้ใน 
การพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ครูและบุคลากร ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการของ
ตนเองและสถานศึกษา โดย เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย 
60 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และนำผล
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนของผู้เรียน 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

สถานศึกษามีการวางแผนในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับ 
การพัฒนาตามความต้องการของตนเอง
และสถานศึกษา โดยการสำรวจความ
ต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนาตาม
โครงการโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามกลามท่ีสนใจ
เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ   
อย่างน้อย 60 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และนำ
ผลการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รายงานผล ขยายผล พร้อมนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน (PLC) อย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูและบุคลากรทุกคนควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพได้เผยแพร่ผลงานหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 1. จัดให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน (PLC) ทั้งในและนอกสถานศึกษา และหรือ
จากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 



 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และความ

ปลอดภัย 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. วางแผนและสำรวจเพื่อ ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม  
2. มีการดำเนินงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่และอาคาร
ประกอบ โดยให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
3. มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
4. จัดทำแบบสรุปโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
5. มีการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และ 
มีความปลอดภัย 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ละมีความ
ปลอดภัย 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. วางแผนและสำรวจจุดเสี่ยงเพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม 
2. มีการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ อาคารประกอบ และจุด
เสี่ยงต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน  
3. รายงานแก้ไขจุดเสี่ยงในโรงเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เพ่ือ
พัฒนาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยมีมาตรฐาน 
4. พัฒนาและดำเนินการจัดทำโครงการทุกปี เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และความปลอดภัยได้มาตรฐาน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (เพียงพอ มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระดับ

ดีขึ้นไป)ส 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 สถานศึกษาควรดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
2. สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี/กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น การจัดระบบ
ซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ระบบ SIS ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ Secondary 
bookmark ระบบ SDQ bookmark 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในโรงเรียน 
ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual และ 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   เครื่องปริ้น 
3. สถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการประเมินผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครูที่มี
ต่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สถานศึกษามีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา โดยจัดทำโครงการพัฒนา
ห้องสมุด กิจกรรมจัดซ่อมแซม สื่อ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  การบันทึกการปรับปรุง
ซ่อมแซมฯ 
3. สรุปผลการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   สารสนเทศต่อที่ประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำเดือน การประชุมผู้ปกครอง การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไปปรับปรุง
แก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 

 

สถานศึกษามีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี/
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  
 3. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อที่ประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำเดือน การประชุมผู้ปกครอง การ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไปปรับปรุง
แก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
จุดเด่น 
 1.สถานศึกษามีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
  2.สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
  3.สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

การบันทึกการใช้/บันทึกการซ่อมบำรุง/สรุป/รายงานผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

สถานศึกษาควรมีการบันทึกการใช้/บันทึกการซ่อมบำรุง/สรุป/รายงานผลการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีต่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.7 การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี - 
คำอธิบาย  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานและการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาและการนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการวางแผน
ดำเนินงานโรงเรียน
พอเพียงและการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สถานศึกษามีการวางแผน
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและ
การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษามีการวางแผนการ
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและ
การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น (LSS)รองรับ มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง มีการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการใน
หลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระฯ บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ จัดทำคู่มือการ
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างเป็น 

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

 

  



มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   ระบบ มีการนิเทศ ติดตามและ
สรุปผลดำเนินโครงการต่อเนื่อง 
เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาใน
ปีต่อไป ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

สถานศึกษามีการนำ
แผนงานไปปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียน 

สถานศึกษามีการนำแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียน 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษามีการดำเนิน
โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง 
จัดทำ 
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ   
สหวิทยาการ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการกำกับ นิเทศ 
ติดตาม และสรุปผลการดำเนิน
โครงการในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุง
การพัฒนาการดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียงและการ
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
และปรับปรุงการพัฒนาการ
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและ
การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษามีการดำเนิน
โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น(LSS) อย่างต่อเนื่อง มี
การสรุปและรายงานการดำเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการ
นิเทศแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูผู้สอน วัดและประเมินผล
ผู้เรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ผู้เรียนสามารถถอด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎี 3 หลักการ 2 
เงื่อนไข และ 4 มิติ ดำรงชีวิต
และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางานโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่นและการ
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามีการดำเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางานโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นและการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษามีการดำเนิน
โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น(LSS) อย่างต่อเนื่อง ร่วม
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ในการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น ส่งผลให้การดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์เป็นไป  

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

 



 

 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

  

 

ตามเป้าหมายที่กำหนด และ
พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน
โอกาสต่อไป 
 

 

 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  3. สถานศึกษามีการนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษามีการตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- การจัดทำฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

- ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในโอการสต่อไป 
 
 

 

 

  

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี  -   
คำอธิบาย   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมีการออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูทุกคนมีการออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มีการ
วางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้
ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการ
จัดการเรียนรู้  ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาชั้น
เรียน 
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหา
แนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
  ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 

สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มี
การวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน 
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะของผู้เรียนที่มีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
อย่างน้อย 1 แผน 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะของผู้เรียนที่มีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
อย่างน้อย 1 แผน 

สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน
ได้มีการวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุก
รายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทาง Thinking School อย่าง
น้อยคนละ 1 รายวิชา ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professinal Learning Community : 
PLC) ทุกกลุ่มสาระ 
 ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึก
การศึกษาชั้นเรียน 
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุป
รายงานและหาแนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอ
ผ ู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 



 
 
 
 
จุดเด่น 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ครูทกคนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุกรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
           (Professinal Learning Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระ 
 ในปีการศึกษา 2562  ทำการเปิดชั้นเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 
    
จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในการจัดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 ครูควรได้รับการอบรมเทคนิค และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
คำอธิบาย  มีการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มีการ
วางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรมอบรมการ
พัฒนาการจัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครู
ทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
สื่อการจัดการเรียนรู้ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหา
แนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 

 สูงกว่ามาตรฐาน 
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 

.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มีการวางแผน
ดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครู
ทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งสื่อการจัดการเรียนรู้  แบบสรุปการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหา
แนวทางพัฒนาเพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดเด่น 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชิ้น 2/ ภาคเรียน 
  ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในการผลิตสื่อและการจัดใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
ครูควรได้รับการอบรมเทคนิค และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาการผลิตสื่อในการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

สาระและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี- 
คำอธิบาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข  
มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงาน

ตามมาตรฐาน 
สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 
ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคน มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูทุกคน  
มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มีการวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำ
โครงการสอนทุกรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง 
Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (Professinal Learning Community : PLC) ทุกกลุ่ม
สาระ ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนตามโครงการ Chevron Enjoy Science สนกุวิทย์ พลัง
คิด เพ่ืออนาคต (ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิดคำนวณ
และสร้างแรงบันดาลใจ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและศุกร์ ในคาบที่ 7  
ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึก
การศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหาแนวทางพัฒนา
เพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลัง
พัฒนา 



 
 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการดำเนินงาน วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ครูและผู้เรียนทุกคน มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ครูและผู้เรียนทุกคน 
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 
1.เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนได้มีการวางแผนดังนี้ 
-โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำ
โครงการสอนทุกรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา ครูทุกคนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professinal Learning Community : PLC) 
ทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนทุกคน มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ Chevron Enjoy Science 
สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต (ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 
เขียน คิดคำนวณและสร้างแรงบันดาลใจ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและ
ศุกร์ ในคาบที่ 7  ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4.มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหาแนวทางพัฒนา
เพ่ือนำเสนอผ ู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 
 
จุดเด่น 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ครูทกคนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุกรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา  
  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต (ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิดคำนวณ                          
และสร้างแรงบันดาลใจ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและศุกร์ ในคาบที่ 7 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในการจัดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 ครูควรได้รับการอบรมเทคนิค และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  3.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
คำอธิบาย  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคน มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ครูทุกคน มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 
 
 

 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
เห็นได้จาก ครูได้มีการศึกษาข้อมูลของนักเรียนและ
ได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล       
ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ได้นำผล
การวิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา มาจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน 
จึงได้แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน     
มีการคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลและยึดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือนำผลที่ได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคน มีเครื่องมือ และ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการ
จัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับดีขึ้น
ไป 

ครูทุกคน มีเครื่องมือ และ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ 

 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
เห็นได้จาก โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
พัฒนาในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และ
นำมาขยายผลกับครูทั้งโรงเรียน โดยครูมีการจัดทำ
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา
อย่างชัดเจน ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุก
รายวิชา และสามารถปรับให้สอดคล้องกับตัว
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ครูมีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 
 

ครูทุกคน มีเครื่องมือ และ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี   
ขึ้นไป 

ครูทุกคน ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน เพ่ือนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
เห็นได้จาก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ครูวาง
แผนการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร โดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึ่งมีกระบวนการโดยการนำ
ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน แล้วนำ
ข้อด้อยมาพัฒนาตัวผู้เรียน พร้อมทั้งนำจุดเด่นของ
ผู้เรียนมาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความก้าวหน้าใน
ด้านการเรียนยิ่งขึ้นตามความสามารถและความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
จุดเด่น 

โรงเรียนใช้ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการของ PDCA มีการวางแผนประชุมครูเพ่ือให้แนวทางก่อนการดำเนินงาน    
มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบและประเมินผล นำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ และนอกจากนี้ครูยังได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของ
รายวิชา และมีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียนเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ ติดตาม และพัฒนาผลการเรียนของตนเอง ที่สำคัญครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยผ่านชุมชนการเรียนรู้ PLC  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการนิเทศตรวจสอบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
1. ครูควรได้รับการอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลครบทุกคน  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่  5 มีการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี - 
คำอธิบาย  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษาได้ดำเนินการวางแผน 
ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล จัดทำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโครงการ
สอน แนวทางการวัดและ
ประเมินผล มีการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning นำ
เครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair 
Share 
Galley Walk ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการวางแผนนิเทศ
ติดตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือนำ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษามีการดำเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพรองรับ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน จัด
ตารางสอนชั่วโมงท่ี 8 ทุกวันอังคาร
ให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนและ
หลังการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้กับผู้เรียน รวมทั้งปัญหาที่พบใน
ห้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

สถานศึกษาจัดให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
(ผู้บริหาร,ผู้เชี่ยวชาญ,
อาจารย์มหาวิทยาลัย) ร่วม
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

สถานศึกษาจัดให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
(ผู้บริหาร,ผู้เชี่ยวชาญ,อาจารย์
มหาวิทยาลัย) ร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

       สูงกว่ามาตรฐาน 

  เป็นไปตามมาตรฐาน 

       ต่ำกว่ามาตรฐาน  

สถานศึกษาการดำเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพรองรับ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ร่วมกับ TSIP โดยจัดตารางให้ครูทุก
คนเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย 
และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 
และม.2  

       ยอดเยี่ยม 

  ดีเลิศ 

       ดี 
       ปานกลาง 

       กำลังพัฒนา 

 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

วิธีการ/กระบวนการ 
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ) 

ระดับคุณภาพ 

   ร่วมกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อา
อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และขยายผล
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 
ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 

 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

2. ครูทุกคนเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 และ ม.2 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ครูผู้เปิดห้องเรียนนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. สถานศึกษาจัดให้ครู และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ครูผู้สอนนำไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเปิดชั้นเรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกลับเพ่ือนำไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
- สถานศึกษาควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

46.83 21.67 26.50 28.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

54.36 25.57 29.98 32.01 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
อปท.ทั้งหมด 

51.13 22.96 28.68 29.50 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

55.14 26.73 30.07 33.25 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
 

กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา 2561 2562 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 47.14 46.83 -0.31 
คณิตศาสตร ์ 22.67 21.26 -1.0 
วิทยาศาสตร์ 32.38 26.90 -5.88 
ภาษาอังกฤษ 25.14 28.00 +2.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

33.55 16.59 24.50 31.91 22.73 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

41.32 23.61 28.97 34.79 27.55 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
อปท.ทั้งหมด 

37.00 19.16 26.29 32.81 24.04 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
 

กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา 2561 2562 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 43.72 33.55 -9.77 
คณิตศาสตร ์ 23.33 16.59 -6.74 
วิทยาศาสตร์ 30.31 24.50 -5.81 
สังคมศึกษา 32.11 31.91 -0.2 
ภาษาอังกฤษ 23.38 22.73 -0.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเดน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ดา้นคุณภาพผู้เรียน  

              ๑.๑ เด็กหญิงเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย ชั้นมัธยมศึกษา ๒/๑ ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น “เด็กดีศรี
ขอนแก่น” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ฆณฑลทหารบกที ่๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่น 

  
 ๑.๒ ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก 
ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชือ่ – สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน 
คณิตศาสตร ์ โครงงานคณิตศาสตร์ ด.ช.ชนาธิป      คำพระแย เหรียญทอง 
ระดับชั้นม.๑-๓  ด.ญ.อังษนา     นามจันทา เหรียญทอง 
  ด.ญ. มลลัดดา  บุญตั้ว เหรียญทอง 
สังคมศึกษาฯ โครงงานสังคมศึกษาฯ ด.ญ.ภัทราวดี   นามวิเศษ เหรียญเงนิ 
ระดับชั้นม.๑-๓  ด.ญ.ปารตี       แสนแก เหรียญเงิน 
  ด.ญ.ทิพย์วรรณ  อุดภู เหรียญเงิน 
ภาษาไทย    
ระดับชั้นม.๑-๓ คัดลายมือ ด.ญ.ภารดี   อาษาสนา เหรียญเงิน 
ระดับชั้นม. ๔-๖ คัดลายมือ น.ส.น้ำผึ้ง    เมืองช่าง เหรียญเงิน 
ศิลปะ    
ระดบัชั้น ม.๑-๓ โครงงานศิลปะ ด.ช.วโินทัย      น้อยศรี เหรียญเงิน 
  ด.ญ.สุธิดา       บุญชัยคุ้ง เหรียญเงิน 
  ด.ญ. จิราภรณ์  รักษาภายใน เหรียญเงิน 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชื่อ – สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

สุขศึกษาและพลศึกษา    
ระดับชั้นม.๑-๓ เซปักตะกร้อ(ชาย) ด.ช.อภิวัฒน์     พนมแก้ว เหรียญทอง 
  ด.ช.ธนกร        ตรีเทพ เหรียญทอง 
  ด.ช.พุทธิพงศ์    วงศ์หนองแล้ง เหรียญทอง 
 เซปักตะกร้อ(หญิง) ด.ญ.ทิพวรรณ     อุตรา เหรียญเงิน 
  ด.ญ.เชาวลักษณ์  นาเจิมพลอย เหรียญเงิน 
  ด.ญ.ธิดารัตน์      ผ่าวงษ ์ เหรียญเงิน 
ระดับชั้น ม.๔-๖ เซปักตะกร้อ(ชาย) นายกิตติธัช       ปัสสาคุ้ม เหรียญทอง 
  ด.ช.ปรัชญา       คนล้ำ เหรียญทอง 
  ด.ช.ภัทรจริน      หอมสินธ์ เหรียญทอง 
วิทยาศาสตร์    
ระดับชั้นม.๑-๓ การแข่งขันหุ่นยนต์

อัตโนมัติ 
ด.ช.กติติธร    รูปสะอาด เหรียญเงิน 

  ด.ช.นพรัตน์    ไชยพรม เหรียญเงิน 
  ด.ช.ภูมินทร์   ประธานี เหรียญเงิน 
ระดับชั้น ม.๔-๖  นายพีรพงษ์    หงเหลี่ยม เหรียญเงิน 
  นายดนุพร      เหล่าติม เหรียญเงิน 
  นายชินวัตร     อุปฮาด เหรียญเงิน 
ภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาอังกฤษ ด.ช.ดุสิต         วงคำ เหรียญเงิน 
ระดับชั้นม.๑-๓  ด.ญ.สามิตี       วงละคร เหรียญเงิน 
  ด.ญ. ทองไทย   กรุงสินเจริญ เหรียญเงิน 

         

      
 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก ประจำปี ๒๕๖๓ 
 
 
 



 ๘.๒ ด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬา 
                   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลทีไ่ด้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานท่ีให ้
นายพุฒิพงษ์  คำนะ   เหรียญทองแดง ขว้างจักร การแข่งขันกรีฑา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี 

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 

ทีมตะกร้อชาย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาเซปักตะกร้อชาย 
รุ่นอายุ ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี 
๒๕๖๒ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ช. รชัพงศ์  มาลาศรี เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๕  ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
 ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น)  

 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ช. รชัพงศ์  มาลาศรี เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก  รุ่นอายุ ๑๕ ปี  
ชาย   การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น)  

 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ญ. เชาวลักษณ์   
นาเจิมพลอย 

เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก

ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) 
 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ด.ญ. เชาวลักษณ์   
นาเจิมพลอย 

เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก

ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

นายธรรมนูญ  นนท์ประมาณ   รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  วิ่ง ๕๐๐๐ เมตร 
รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย 

 

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ด.ญ. กนกวรรณ   กุดทิง   รางวัลอันดับ ๒ overall วิ่งฟันรัน ระยะ ๕ 

กิโลเมตร การแข่งขันPWA mini marathon 
๒๕๖๒ 

PWA mini marathon ๒๕๖๒ 

นายธรรมนูญ  นนท์ประมาณ   ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ วิ่งมินิมารอน รุ่นอายุ 
๑๕ ปีชาย การแข่งขัน KOW RUN ๒๕๖๒ 

บ. โค้วยู่ฮะ จังหวัดขอนแก่น    
 

 
 
 
 

 
 
 

นายพุฒิพงษ์  คำนะ  เหรียญทองแดง ขว้างจักร การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 



                       
 

            ด.ญ. กนกวรรณ   กุดทิง                                       นายธรรมนูญ  นนท์ประมาณ   

รางวัลอันดับ ๒ overall วิ่งฟันรัน ระยะ ๕ กิโลเมตร               ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ วิ่งมินิมารอน 
การแข่งขันPWA mini marathon ๒๕๖๒                  รุน่อายุ ๑๕ ปีชาย การแข่งขัน KOW RUN ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

 
 

ด.ญ. เชาวลักษณ์  นาเจิมพลอย  เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) 



 
 

ด.ช. รชัพงศ์  มาลาศรี เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่นอายุ ๑๕  ปี ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดขอนแก่น) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ระหว่างวันท่ี ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  มอบหมายคณุครูประวัติ เพียสมนา นำตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อปท.) รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “นครระยองเกมส์” ผลปรากฎว่า 
๑.เดก็ชายรัชพงศ์ มาลาศรี ช้ันมัธยมศึกษา ๒/๒ เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่น ๑๔ ป ี๒. เด็กหญิงเชาวลักษณ์ นาเจมิพลอย ช้ันมัธยมศึกษา ๒/๑ 
ชนะเลิศเหรียญทอง ขว้างจักร รุ่น ๑๔ ปี ผู้ฝึกซ้อมโดย คุณครูประวัติ เพียสมนา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลนินพระ อำเภอเมือง
ระยอง จงัหวัดระยอง 
 

                
 

การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ 



วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มอบหมายคณุครูพรชัย สาพันธ์ นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand International Half Marathon ๒๐๑๙ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผลปรากฎว่า เด็กชายธรรมนญู นนท์ประมาณ ตัวแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วิ่งเข้าที่ ๓ รุ่น ๑๕ ปี ฝึกซ้อมโดย คณุครูพรชัย สาพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม ๘ (ฝั่งธนบุรี) 

 
 

 
 

วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ มอบหมายคณุครูชานนท์ ดาทุมมา นำตวัแทนนักกีฬา เข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ๒๐๒๐ ผลปรากฏ
ว่า เด็กชายธรรมนูญ นนท์ประมาณ นักเรียนช้ัน ม.๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ท่ี ๒ รุ่นอายุ ๑๖-๑๗ ปี ชาย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ มอบหมาย คุณครู ชานนท์ ดาทุมมา นำนักเรียนเข้าร่วมบุรรีัมย์ มาราธอน ๒๐๒๐ ผลปรากฎว่า เด็กหญิง กนวรรณ 
กุดทิง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ไดร้ับรางวลัชนะเลศิ อันดับที่ ๓ รุ่นอายุ ๑๓-๑๗ ปี หญิง ว่ิงมินิมาราธอน ๑๐ กิโลเมตร ณ จังหวัดบรุีรมัย ์



 
 
 
 

วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  มอบหมายคณุครูพรชัย สาพันธ์ นำตวัแทนนักกีฬา นายธรรมนญู นนท์ประมาณ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ รุ่นวิง่มินิมาราธอน อายุไม่เกิน ๑๙ ปี ชาย ในการแข่งขนัม่วงหวานมินิมาราธอน ๒๐๒๐ ครั้งท่ี ๑ 
กิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือสมาคมผูสู้งอายุและคนพิการตำบลม่วงหวาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอนำ้พอง 
จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดทำแบบ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดค่าเป้าหมาย ประกาศมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน จัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนด และจัดสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งมีการจัดทำและดำเนินการตามระบบการ
ประคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานชัดเจนและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้
ครบถ้วนทุกรายการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
        มีการจัดอบรมพัฒนาบคุลากรด้านการประกันคณุภาพการศึกษา               การประชุมคณะครูและบคุลากรทางการศึกษา  

                                                                                 เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา  
 

               
 
         การประชุมคณะครูและบคุลากรทางการศึกษา            รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการระบบประกันคณุภาพภายใน 
          เพื่อร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง           สถานศึกษา จากหน่วยงานตน้สังกัด 
                    ของสถานศกึษา (SAR)        
 
 
 
 
                         



                     ๒.๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ สำหรับ
สถานศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ บริบทของสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
           การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อร่วมกันวางแผน           การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์        เพื่อร่วมกันจัดทำแผนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัต ิ
                                                                                                                  งานประจำป ี
 

 ๒.๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีการกำหนดกิจกรรม เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับครู 
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

                                                                       

 

 

 

                                                                           

                 

                 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                       การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 



         
 
                                                                     กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 

 

 

 
   
                 ครอบครัวสอนบุญมา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน           สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม เป็นวิทยากรอบรมนักเรยีน 
                               จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท         เยาวชนไทย ใส่ใจวินัยจราจร 
 

              
 

       จัดคลินิกฟุตซอลขั้นพื้นฐาน โดยสโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัย               นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี     
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเปิดสอนคลินิกฟุตซอลขั้นพื้นฐาน                   บวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น ในงานเทศกาลไหม 
     ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย          ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่นประจำปี๖๒ 
 



     
 

จัดกิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ภายใต้  
“โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี”โดยความร่วมมือของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำพอง ผู้นำชุมชน จิตอาสาในท้องถิ่นตำบลบ้านขาม 
 

     
 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีบริการ 
 

  



 ๒.๔ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทางวิชาการ ทางธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัย ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาอยู่อย่างมีความสุข และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      
                    
                      จัดสภาพแวดลอ้มทางด้านกายภาพ ทางวิชาการ ทางธรรมชาติ ท่ีมีความปลอดภัย ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
 

       
 
 
  ๒.๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินการ ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพ บริบทของสถานศึกษา 



              
 

                                    กิจกรรมคดักรองนักเรยีน                            กิจกรรรมโฮมรูม 
 

              
           
                                     กิจกรรมเยี่ยมบ้าน                              กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 

               
                     
                        การจัดประชุมชั้นเรียน Classroom Meeting                                   การมอบทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
 

        
 
          ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เครือข่าย และร่วมพิธีรับเงินอุดหนุน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (PLC) โดยความร่วมมอื       
ของคุรุสภาและโครงการ Chevron Enjoy Science ณ หอประชุมคุรุสภา 
 
 

             

                                  
                                  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับการประเมินโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น 
                



                            

                             การดำเนนิการการจดัการขยะ โดยวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ขอนแก่น  
                         ให้การอบรมนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะ  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

            
                   ส่งเสรมิการจดักิจกรรม KUN RUN                           การอบรมให้ความรู้โรคพษิสุนัขบ้า ตามนโยบาย 
 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

  ๓.๑ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์ใช้หลักสูตร   ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ตลอดจนการ    จัดทำหน่วยการเรียนรู้
และมีผลการนำไปจัดการเรียนรู้  ในสถานศึกษาได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและคณะครรู่วมกันจดัทำหลักสตูร หน่วยการเรยีนรู้ พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนบูรณาการในวิชาพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน 



   ๓.๒ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบ       
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบ       
ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษากำหนด เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ มีสื่อ นวัตกรรมและใช้แหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้โดยนำไปปฏิบัติสอนจริงและมีบันทึกหลังการสอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                   การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้  
                             ตามแนวทาง  Active Learning บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             
 

                      การประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัหน่วยการเรียนรู ้การออกแบบการเรยีนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้  
       โดยใช้เครื่องมือสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School 
 
 

     นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ครูร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)           
ในโรงเรียน ตามแนวทางของโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่ง      
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science มูลนธิิคีนัน แห่งเอเชีย และสำนักงาน   
คุรุสภา ตามโครงการ Thailand School Improvement Program (T-SIP) 
 



            
 

ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย    
และร่วมพิธีรับเงินอุดหนุน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (PLC) โดยความร่วมมือของคุรสุภา      

และโครงการ Chevron Enjoy Science ณ หอประชุมคุรสุภา 
 

   
 

การประชุมวางแผนการออกแบบการเรยีนรู้  PLC Plan และวางแผนกิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขยีน คิดคำนวณ 
 

              
 

กิจกรรมประชุมวางแผนก่อนเปิดช้ันเรียน 
 



   
 

กิจกรรมศึกษาช้ันเรียนห้องเรียนวทิยาศาสตร ์
 

   
 

กิจกรรมศึกษาชั้นเรียนห้องเรียนภาษาไทย 

   
กิจกรรมศึกษาช้ันเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 



   
 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้บรหิาร ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมศึกษาช้ันเรียน (Study Visit) และ 
กิจกรรมสะท้อนผล (PLC Reflect )อย่างส่ำเสมอ 

 

   

   
การเยี่ยมชมช้ันเรียนและติดตามจากทางโครงการ 

 



  
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขยีน และคิดคำนวณ โดยทีมพ่ีบณัฑิต 
 

  
กิจกรรม PLC Revise การสรุปและสะท้อนผล 3 สัปดาห ์

  
 

กิจกรรม PLC Revise การสรุปและสะท้อนผล 5 สัปดาห ์
 



  
 

การเสวนา เรื่องเลา่จากวง PLC  การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคณุภาพงานวิชาการ ผา่นชุมชน    
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Thailand School Improvement Program T-SIP) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

   

  
รับการตดิตามผลการดำเนินงาน พฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพจากสำนักงานคุรุสภา  

และการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ โปรแกรม T-SIP เครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 



  
 

   
 

ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้และสรุปผลแนวปฏิบัติที่ดี  จัดโดยสำนักงานคุรสุภา 
 
 

 ๓.๓ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีแผนการนิเทศติดตาม ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้และ
ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ตามแผนที่กำหนด นำผลการนิเทศไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนรู้ในระดับ ดี ตามบริบทของสถานศึกษา 
 



      
 

การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรยีนการสอน โดยหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 
 

  
          
 ๓.๔  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมี        
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และมีการประเมินตามสภาพจริง โดยดำเนินการตามระบบที่กำหนดและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 
 



 
 

การประเมินประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

                                        

                                   การสอบวัดความรู้                                                    การนำเสนอผลงาน 
 

      
                                                     การทดสอบในกจิกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
 

       
การทดสอบการคิดคำนวณ  และ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 



      
                              การประเมินผลกิจกรรมชุมนุม                                      กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
  ๓.๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีระบบการจัดหา การให้บริการและการจัดเก็บเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ โดยมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนำผลการประเมิน
ดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสารสนเทศ 
 

  
 

   การให้บริการ สื่อ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
 

    
 



 
 

   
 

 
 

  
 
 

การจัดการเรียนรู้ชุมนุมบูรณาการกับวิถีชุมชนในท้องถิ่น 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 



 
 
 
 

  
 

   
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน 



 ๓.๖ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีแผนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร              
ในสถานศึกษาด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปรากฏผลดี และสามารถตรวจสอบได้ 

           
 

นำคณะครูและบุคลากรทางการศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคญัอย่างสม่ำเสมอ 
 

           
 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

   

                     
      เข้าร่วมประชุมวางแผนเครือข่ายสถานศึกษา                 เข้าร่วมประชุมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
                                    คุณภาพวิชาการ T – SIP 

 
 

 
 
 
 



            
 

                เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินผลงานข้าราชการครู             เข้าร่วมอบรมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
                          และบุคลากรทางการศึกษา                                             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                   
 

              รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมพระพุทธศาสนา รางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดศีรีน้ำพอง  รางวัลผูส้นับสนุนการจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา 
 

            
                                                  
                                                ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรให้ไดร้ับรางวลัทางวิชาชีพ และ ให้ได้เลื่อนวิทยฐานะทีสู่งขึ้น 

         
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
ที ่  ๐๔๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปะเมินตนเอง (ปรับปรุง) 
.......................................................................................................................  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ )  มาตรา ๔๗  
ได้กำหนด ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓  ได้กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามหนังสือที่ มท 
๐๘๙๓.๓/๔๒๓๖๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปะเมินตนเองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ         

 ๑.๑ นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางปารีณา     ศิริพูล ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
 ๑.๓ นางพรเพ็ญ     สมบัติมาก ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
 ๑.๔ นางณัทชุดา     บุติมุลตร ี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ          กรรมการ 
 ๑.๕ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖ นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน์ คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ     

๒. คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๒.๑ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์    ไชยสีหา   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายประวัติ       เพียสมนา      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๓ น.ส.อัจฉราภรณ์   ต้นกันยา     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ    กรรมการ 
 ๒.๔ นายนฤพล        พลคาม        ครูชว่ยสอน  กรรมการ 
 ๒.๕ นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน์      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เก็บข้อมูลจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จัดทำรูปเล่ม เพื่อ
รายงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และเสียสละเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา
และราชการสืบไป 
 
 สั่ง ณ วันที่    ๑๘      มีนามคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                                
                 

(นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 

                                          คำสั่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
                                                   ที ่  ๐๔๙/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ปรับปรุง) 
            

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ )  มาตรา ๔๗             
ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓  ได้กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจ ตามหนังสือที่ มท
๐๘๙๓.๓/๔๒๓๖๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ        
๑.๑ นางสุภาภรณ์      มาอุ้ย    ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางปารีณา        ศิริพูล    ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๑.๓ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๔ นางพรเพ็ญ        สมบัติมาก    ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ    กรรมการ 
๑.๕ นางณัทชุดา        บุติมลุตร ี    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๑.๖ นางอัญชุลีกร      ขันติวรีวัฒน์    คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่  ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ     
 

๒. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
๒.๑ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางปารีณา      ศิริพูล ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๒.๓ นางพรเพ็ญ สมบัติมาก ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๒.๔ นางณัทชุดา บุติมุลตรี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กรรมการ  
๒.๕ นายประวัติ เพียสมนา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๖ นายพรชัย สาพันธ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๗ นางหงษ์ลุน สะท้านบัว ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๘ นายอดิศักดิ์ โคตรชุม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๙ นางวรรณทิภา ธรรมโชต ิ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาธิตา วาท ี คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



๒.๑๑ นางพรรณี เถาว์ทิพย์   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๒.๑๓ นางศิริธร วงชาล ี   ผู้ช่วยคร ู กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวสุดารัตน ์ จุลโนนยาง   ครชู่วยสอน กรรมการ 
๒.๑๕ นายพนาไพร บุตรพรม   ครชู่วยสอน กรรมการ 
๒.๑๖ นายนฤพล พลคาม   ครชู่วยสอน กรรมการ 
๒.๑๗ นายชานนท ์ ดาทุมมา   ครชู่วยสอน กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวอรุณรัตน์  ชินนะวงษ์    ครชู่วยสอน กรรมการ 
๒.๑๙ นายธนายุทธ ทองดีนอก    ครชู่วยสอน กรรมการ 
 
 

มีหน้าที่  ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  ในระดับสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย พร้อมทั้งนำเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประกาศใช้ และนำเสนอต่อต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง  

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อสถานศึกษาและราชการสืบไป 
 

  สั่ง   ณ  วันที่   ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                           
        

(นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
ที ่  ๐๕๐  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปรับปรุง) 
             
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) มาตรา ๔๗    

ได้กำหนด ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓  ได้กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเพ่ือให้การดำเนินการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามหนังสือท่ี 
มท ๐๘๙๓.๓/๔๒๓๖๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนพระธาตุ
ขามแก่นพิทยาลัย ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ         
๑.๑ นางสุภาภรณ์     มาอุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางปารีณา       ศิริพูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑.๓ นางพรเพ็ญ       สมบัติมาก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑.๔ นางณัทชุดา      บุติมุลตร ี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ     กรรมการ 
๑.๕ นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไชยสีหา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นางอัญชุลีกร     ขันติวีรวัฒน์ คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกใน 

การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ     
 

๒. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.๑. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางปารีณา      ศิริพูล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
๒.๓  นางพรเพ็ญ สมบัติมาก   หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ 
๒.๔  นางณัทชุดา บุติมุลตรี   หัวหน้าฝ่ายบริการ กรรมการ 
๒.๕  นายอดิศักดิ์   โคตรชุม   หัวหน้างาน       กรรมการ 
๒.๖  นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา   หัวหน้างาน กรรมการ 
๒.๗  นางวรรณทิภา    ธรรมโชต ิ    หัวหน้างาน กรรมการ 
๒.๘ นางสาธิตา   วาท ี    หัวหน้างาน กรรมการ 
๒.๙ นายประวัติ     เพียสมนา      หัวหน้างาน กรรมการ 
๒.๑๐ นางหงษ์ลุน สะท้านบัว    หัวหน้างาน กรรมการ 



๒.๑๑ นายพรชัย   สาพันธ์     หัวหน้างาน กรรมการ 
๒.๑๓ นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน์     หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุ

ขามแก่นพิทยาลัย  
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและราชการสืบไป 
 
  สั่ง  ณ วันที่   ๑๘  มีนามคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                           
        
                                                 (นางสุภาภรณ ์   มาอุ้ย) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
                                          คำสั่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
                                                       ที ่  ๑๕๑/ ๒๕๖๓            

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปรับปรุง)          
...................................................................................... ................................. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ )  มาตรา ๔๗ ได้กำหนดให้มีระบบ       
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
ให้เป็นไปตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓  ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือให้ การดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามหนังสือที่ มท ๐๘๙๓.๓/๔๒๓๖๙                       
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้แก่สถานศึกษาให้แก่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ         
๑.๑ นางสุภาภรณ ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๑.๒. นางปารีณา      ศิริพูล ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวขาญ กรรมการ 
๑.๓ นางพรเพ็ญ สมบัติมาก ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
๑.๔ นางณัทชุดา บุติมุลตร ี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
๑.๕ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์   ไชยสีหา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์อำนวยความสะดวกใน 

การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ     
๒. คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางณัทชุดา   บุติมุลตรี  หัวหน้างาน   
นางศิริธร   วงชาลี     คณะทำงาน 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ผู้รับผิดชอบ   

นางพรเพ็ญ      สมบัติมาก  หัวหน้างาน 
นายพนาไพร    บุตรพรม   คณะทำงาน 

 



 
 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ    
นางสาวสุดารัตน์   จุลโนนยาง  หัวหน้างาน    

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ   

นายอดิศักดิ์  โคตรชุม   หัวหน้างาน    
นายนฤพล   พลคาม   คณะทำงาน 

 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวอัจฉราภรณ์   ต้นกันยา  หัวหน้างาน 
 ๖)  มคีวามรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ   
นายอดิศักดิ์   โคตรชุม     หัวหน้างาน 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศกึษากำหนด (อัตลักษณ์ของผู้เรียน) 

ผู้รับผิดชอบ   
นางวรรณทิภา   ธรรมโชติ  หัวหน้างาน 
นางพรรณี     เถาว์ทิพย์  คณะทำงาน 

 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้รับผิดชอบ   

นางวรรณทิภา      ธรรมโชติ    หัวหน้างาน 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบ   
นางสาธิตา  วาที    หัวหน้างาน 

 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ  

นายประวัติ    เพียสมนา     หัวหน้างาน 
นายชานนท์   ดาทุมมา   คณะทำงาน 

๕)  มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ  

นางณัทชุดา  บุติมุลตรี   หัวหน้างาน 
นางสาวอรุณรัตน์    ชินนะวงษ์  คณะทำงาน 
นายธนายุทธ    ทองดีนอก  คณะทำงาน 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (เอกลักษณ์) 
ผู้รับผิดชอบ   

นางหงษล์ุน สะท้านบัว                    หวัหน้างาน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   
นางปารีณา      ศิริพูล     หัวหน้างาน 

 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวศริินทร์ทิพย์  ไชยสีหา    หัวหน้างาน 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รบัผิดชอบ   

นางปารีณา             ศิริพูล    หัวหน้างาน 
นางสาวศิรนิทร์ทิพย์   ไชยสีหา               คณะทำงาน 
นางศิริธร          วงชาล ี           คณะทำงาน 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  

นายพรชัย   สาพันธ์     หัวหน้างาน 
นายธนายุทธ    ทองดีนอก  คณะทำงาน 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางหงษ์ลุน สะทา้นบัว    หวัหน้างาน 
นางพนารัตน์     ใจหมั่น   คณะทำงาน 

๒.๗  การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา    หัวหน้างาน 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผู้รับผิดชอบ   
นางอัญชุลีกร   ขันติวีรวัฒน์  หัวหน้างาน 
 

 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางอัญชุลีกร   ขันติวีรวัฒน์    หัวหน้างาน 
นายนฤพล      พลคาม   คณะทำงาน 



 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ผู้รับผิดชอบ   
นางอัญชุลีกร        ขันติวีรวัฒน ์   หัวหน้างาน 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวอัจฉราภรณ์   ต้นกันยา   หัวหน้างาน 
 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา     หัวหน้างาน  
 หน้าที่   รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เก็บข้อมูลลงเครื่องมือประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐาน  
  
 ๔. คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ๔.๑ นางสาวศิรินทร์ทิพย์    ไชยสีหา     หัวหน้างาน 
 ๔.๒ นายประวัติ             เพียสมนา   คณะทำงาน 
 ๔.๓ นางอัญชุลีกร        ขันติวีรวัฒน ์   คณะทำงาน 
   ๔.๔ นางสาวอัจฉราภรณ์    ตน้กันยา             คณะทำงาน 
 ๔.๕ นายนฤพล            พลคาม   คณะทำงาน 
 ๔.๖ นายชานนท์        ดาทุมมา   คณะทำงาน 
 หน้าที่   รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เก็บข้อมูลจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  
          จัดทำรูปเล่ม เพ่ือรายงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และเสียสละเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา
และราชการสืบไป 
 
  สั่ง ณ วันที่    ๑๙    มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                     
                  
                             (นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
                                                         ที ่ ๑๕๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ปรับปรุง) 
         

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓)  มาตรา ๔๗ ได้กำหนด ให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓  ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามหนังสือที่ มท ๐๘๙๓.๓/๔๒๓๖๙ ลงวนัที่ ๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ        
๑.๑ นางสุภาภรณ์     มาอุ้ย    ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางปารีณา        ศิริพูล    ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๑.๓ นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๔ นางพรเพ็ญ     สมบัติมาก    ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
๑.๕ นางณัทชุดา    บุติมุลตรี    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๑.๖ นางอัญชุลีกร   ขันติวีรวฒัน์    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 
เลขานุการ 
หน้าที ่  ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ     
๒. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
๑. แผนพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน    การสื่อสาร และการคิดคำนวณของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางณัทชุดา   บุติมุลตรี 
๒. นางพรรณี   เถาว์ทิพย์ 
๓. นางศิริธร   วงชาล ี

๒. แผนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางพรเพ็ญ   สมบัติมาก 
๒. นายพนาไพร      บุตรพรม 
 
 
 



๓. แผนพัฒนาความสามรถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวสุดารัตน์ จุลโนนยาง 
๔. แผนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายอดิศักดิ์    โคตรชุม 
๒. นายนฤพล      พลคาม 

๕. แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวอัจฉราภรณ์    ต้นกันยา 
๖. แผนพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายอดิศักดิ์       โคตรชุม 
๒. นางสาวอรุณรัตน์   ชินนะวงษ์ 

๗. แผนพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางวรรณทิภา   ธรรมโชต ิ
๒. นางพรรณี     เถาว์ทิพย์ 

๘. แผนพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางวรรณทิภา   ธรรมโชต ิ
๙. แผนพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาธิตา     วาท ี
๑๐. แผนพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายประวัติ   เพียสมนา 
๒  นายชานนท์   ดาทุมมา 

๑๑. แผนพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางณัทชุดา    บุติมุลตรี 
๒. นางสาวอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ 
๓. นายธนายุทธ    ทองดีนอก 

๑๒.แผนพัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.นางหงษ์ลุน     สะท้านบัว 
 
 
 



๑๓.แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางปารีณา     ศิริพูล 
๑๔.แผนพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวศิรินทิพย์   ไชยสีหา 
๑๕. แผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางปารีณา     ศิริพูล 
๒. นางศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา   
๓. นางศิริธร     วงชาล ี

๑๖. แผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายพรชัย     สาพันธ์ 
๒. นายชานนท์    ดาทุมมา 

๑๗. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางหงษ์ลุน    สะท้านบัว 
๒. นางพนารัตน์   ใจหมั่น 

๑๘. แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไชยสีหา 
๑๙. แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางอัญชุลีกร    ขันติวีรวัฒน์ 
๒๐. แผนพัฒนาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.นางอัญชุลีกร    ขันติวีรวัฒน์ 
๒.นายนฤพล    พลคาม 

๒๑. แผนพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.นางอัญชุลีกร    ขันติวีรวัฒน์ 
 
 
 
 



๒๒. แผนพัฒนาตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวอัจฉราภรณ์    ต้นกันยา 
๒. นายนฤพล           พลคาม 

๒๓. แผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไชยสีหา 
๒. นางปารีณา           ศิริพูล 
๓. นางศิริธร           วงชาล ี

 
มีหน้าที่  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  ในระดับสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย กำหนดค่า
เป้าหมาย เครื่องมือวัด /ประเมินผล  
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและ ราชการ
สืบต่อไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๙  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                           
         (นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 

 
 


