คำนำ
เอกสาร “รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจำปี ก ารศึ ก ษา 256๓ ฉบั บ นี้
จัดทำขึ้นเพื่ อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ในปีการศึกษา 256 ๓
ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเองประจำปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
เนื้ อ หาสาระของเอกสารประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ครู แ ละบุ ค ลากร นั ก เรี ย น งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุ ม ชน หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
แหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่น และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา
โรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก่ น พิ ท ยาลั ย ขอขอบคุ ณ คณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
อย่างต่อ เนื่ อง หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ นี้ จะเป็ น ข้อ มูลสารสนเทศที่ เป็น ประโยชน์ ต่อการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
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การให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๓
ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ครั้งที่ ๑/256๔
เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย แล้ว
เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

(นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

(พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖3
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ -โทรสาร
๐๔๓-๔๓๖๑๒๖ โรงเรียนพระธาตุข ามแก่ น พิ ทยาลัย มีจ ำนวนข้ าราชการครูทั้ ง สิ้น ๑๓ คน
มี พ นั ก งานจ้ างตามภารกิ จ ๒ คน ครูช าวต่ า งประเทศ ๑ คน ครู อั ต ราจ้ าง 7 คน เปิ ด สอน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๑๕2 คน
บริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
เป็น“สถานศึกษาบริหาร จัดการศึกษาได้มาตรฐาน รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวทาง
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งยั่ ง ยื น ” ซึ่ ง มี พั น ธกิ จ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ านิยม ความเป็นไทย มีสมรรถนะ และทักษะเป็นไปตามศักยภาพ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำรงชีวิต
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการประเมิน : ดี
นักเรียนร้อยละ 8๙.25 มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย
ได้เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยนักเรียนทุกคนทำการทดสอบการอ่านการเขียน
และการสื่ อ สารภาษาไทยจากแบบทดสอบของสถานศึ ก ษาและผ่ า นเกณฑ์ ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป
นักเรียนร้อยละ 7๖.95 มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีผล
การทดสอบการสนทนาภาคปฏิบัติในระดับพอใช้ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 76.42 มีความสามารถ
ในการคิ ด คำนวณได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษากำหนด โดยนั ก เรี ย นทุ ก คน
ทำการทดสอบการคิดคำนวณ จากแบบทดสอบของสถานศึกษาและผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนทุกห้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดกิจกรรมชุมนุม เพิ่มเวลารู้ตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่ เรียนชุ มนุม ผ่านกิจกรรมโครงงาน ชุม นุมละ ๑ โครงงานและนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนที่เรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการจัดแสดงผลงานและผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับดีขึ้นไป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๑๐๐ ที่เรียนชุมนุ ม
ศิล ปะประดิ ษ ฐ์ มี ค วามสามารถในการผลิต เข็ ม กลั ด ดอกไม้ ที่ แ สดงถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น
จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุในท้องถิ่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๑๐๐ ที่เรียน
ชุม นุ ม วิท ยาศาสตร์ มี ค วามสามารถในการศึ ก ษาการเจริญ เติ บ โตของพื ช และศึ ก ษา ทดลอง
นำเสนอโครงงานจากการศึกษาด้วยตนเอง และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ นักเรียน
ชุมนุมหุ่นยนต์ ต่อเลโก้ หุ่นยนต์ และต่อกลไกด้านวิศวกรรมได้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑๖ ที่ เรี ยนชุม นุ ม ผั กสวนครัว มี ทั ก ษะอาชี พ ในการปลู ก ผั ก สร้า งรายได้ให้ กั บ สมาชิ กในชุ ม นุ ม
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ ร้ อ ยละ ๑๐ ๐ ที่ เ รี ย นชุ ม นุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รี ไ ซเคิ ล
สามารถประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จ ากใบไม้ แ ห้ ง ในโรงเรี ย นและวัส ดุ เหลื อ ใช้ ไ ด้ นั ก เรี ยนชุ ม นุ ม ดนตรี
นาฏศิ ล ป์ สามารถนำเสนอผลงานการแสดงในงานเทศกาลประจำปี ให้ บ ริ ก ารชุ มชนได้

นัก เรีย นชุ มนุ ม กีฬ าและกรีฑ า ได้ รับรางวั ล เหรีย ญทองในการแข่ง ขัน ระดั บ จัง หวัด ระดั บ ภาค
ระดับประเทศและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ
ผู้เรียนร้อยละ 85.22 สามารถใช้ เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล จะเห็นได้จาก
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการอบรมนักเรียนทุกระดับชั้น
จากนั้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลทุกรายวิชาและมีผลงานการรายงานการสืบค้นข้อมูลนั้น และผ่าน
การประเมินการรายงานข้อมูลในระดับดีขึ้นไปผู้เรียนร้อยละ 89.06 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนด เห็นได้จากการประเมินการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จากรายงานผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของผู้เ รียนประจำปี นั ก เรี ย นระดั บ ชั้น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การประกอบอาชีพ โดยการเข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ จากมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมการศึกษาต่อ
นั ก เรี ย นร้ อ ยละ ๑๐๐ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ตามที่สถานศึกษากำหนด เห็นได้จากรายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งนักเรียนมีผลการประเมินในระดั บพอใช้ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประเพณี ท้องถิ่นเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในประเพณี
ท้องถิ่นและความเป็นไทย นั กเรียนได้เข้าร่วมงานบวงสรวงงานบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น
การแสดงในงานประเพณี ป ระจำปี นั ก เรี ย นร้ อ ยละ ๑๐๐ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สัปดาห์ละ ๑ ครั้งนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีค วามสุข เห็นได้จากการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการ
อยู่ ร่ว มกั น กั บ นั ก เรี ย นต่ า งถิ่ น และต่ า งศาสนาในโรงเรีย น กิ จ กรรมวัน สำคั ญ ทางพุ ท ธศาสนา
ซึ่งนักเรียนต่างเข้าร่วมและทำกิจกรรมด้วยกันทุกกิจกรรม นักเรี ยนร้อยละ 95.12 มีสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัยจะเห็นได้จากรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรี ยนประจำปี เทีย บกับเกณฑ์ของกรมอนามัย นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีจิตอาสาต่อสังคม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เห็นได้จากการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทำกิจกรรมจิตอาสาภาคเรียนละ ๑๕ ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทำกิจกรรมจิตอาสาภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง แล้วบัน ทึก กิจกรรมในสมุ ดบั นทึ ก แนบภาพถ่ าย
กิจกรรม ส่งครูประจำชั้นประเมินกิจกรรมทุกภาคเรียน
๒. มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการประเมิน : ดีเลิศ
โรงเรี ย นมี ก ารกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ เป้ าหมาย โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของบุคลากร ภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากรายงานการจัดทำโครงการ
อบรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน ภายนอกรอบ ๔
โดยผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะครู แ ละบุ ค ลากร เข้ า รับ การอบรม
และจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกั นโรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน จะเห็นได้จากการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ โดยมอบ
อำนาจ หั ว หน้ า ฝ่ า ยทั้ ง ๔ ฝ่ า ย รวมทั้ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ในการตั ด สิ น ใจในส่ ว น
ที่รับ ผิดชอบ และบู รณาการการบริหารจัดการร่วมกั นทั้ง ๔ ฝ่าย มีการจัดทำระบบและดำเนิ น
ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม มี ภ าคี เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา
จากผู้ น ำชุ ม ชน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ้ า นขาม ในการร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ

ด้ า นการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนิ เทศภายใน โดยการนิ เทศ
การจัดการเรียนรู้จากฝ่ายบริหารทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เห็นได้จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ครูเข้ารับการอบรม
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางThinking School โดยใช้กระบวนการ PLC ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๒๐ชม./ปี โดยการเข้าอบรมตามโครงการที่สถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่ างเพียงพอสำหรับนักเรียนและบุคลากร
ทุ ก คนโดยมี ศ าลา มุ ม พั ก ผ่อ นและปรับ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ต ามอาคารต่ า งๆ โรงเรี ย นมี แ หล่ ง เรี ย นรู้
ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เห็นได้จากการจัดแหล่งเรียนรู้
ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอพี ย ง การปรับ ปรุ ง ห้อ งพิ เศษและห้ องเรีย นที่มี แ หล่ง เรียนรู้
มี สื่ อ และเทคโนโลยี โรงเรี ย นมี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
และการเรี ย นรู้ อ ย่ า งเพี ย งพอ และใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพมี ห้ อ งเรี ย นอย่ า งเพี ย งพอ
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ต่ อ ผู้ เรีย น เห็ น ได้ จ ากการจั ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร DLIT และสั ญ ญาณ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ก ารเรี ย นรู้ รวมถึ ง การบริ ห ารงานทั้ ง ๔ ฝ่ า ย
มีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๓. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการประเมิน : ดี
ครู ทุ ก คนจั ด การเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์
และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่ านกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการฝึกปฏิบั ติในสถานการณ์
จริง โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยครูทุกคนทำวิจัยชั้น
เรียนทุกปีการศึกษา ผ่านการติดตาม ตรวจสอบ ตามขั้นตอนที่สถานศึกษากำหนดครูพัฒนากลวิธี/
เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๑ รูปแบบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ
เห็ น ได้จ ากรายงานผลการนิ เทศการจัด การเรี ยนรู้ และสื่ อ รูป ธรรมประกอบการสอน ครูแ ละ
นั ก เรี ย นหาข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการกำหนดแนวทางการเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งเรี ย น
โดยมี กิจ กรรมพั ฒ นาห้อ งเรี ยนให้ น่ าอยู่ค รูทุ กคนมีก ารวัด และประเมิ นผู้ เรีย นโดยใช้เครื่อ งมื อ
ที่หลากหลายตามธรรมชาติวิชาครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย
ปี ล ะ ๑ เรื่ อ งครูทุ ก คนมี ก ารจั ด ทำแผนการการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง Thinking School
โดยใช้ ห ลั ก สู ต รระดั บ ชั้ น เรี ย นเป็ น พื้ น ฐานมี ก ารจั ด ทำรายงานปฏิ บั ติ ง านประจำปี (SAR)
ส่ ง ฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา นอกจากนี้ ค รู ทุ ก คนยั ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ านชุ ม ชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) มีการจัดชั่วโมง PLC ในตารางสอนอย่างชัดเจน กำหนดบทบาทของแต่ละ
กลุ่มในการเข้ าศึกษาชั้นเรียนตามแนวทางที่สถานศึกษากำหนด ครู Model ออกแบบการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติขนั้ สูง HIP และ กระบวนการ Five Practices มีบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก PLC001003 จั ด ทำแฟ้ ม สรุป การดำเนิ น การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ผ่ านกระบวนการ PLC และสรุป รายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กำหนด

๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น:
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาคีเครือข่าย
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ยกระดับกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น:
แผนปฏิบั ติงานที่ ๑. จัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ๑ ชุมนุม ๑ นวัตกรรม
โดยจัด ทำในลัก ษณะเพิ่ มเวลารู้ส่ งเสริ ม อาชีพ และทั กษะชี วิต ให้ กับ นั กเรียน โรงเรีย นพระธาตุ
ขามแก่ น พิ ท ยาลั ย ทุ ก คน โดยการจั ด กิ จ กรรมผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารวั ด ผ ลประเมิ น ผล
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนปฏิบั ติงานที่ ๒ จัดอบรมการศึกษาและวิเคราะห์ผู้ เรียน การจัดทำแผนการจัด การเรียนรู้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทาง Thinking School ที่ส่งเสริม
ทั ก ษะการคิ ด ส่ ง เสริ ม การใช้ ก ลวิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย และ แผนการจั ด การเรี ย นรู้
ด้ ว ยกระบวนการ HIP ในทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ และส่ ง เสริม กระบวนการ Five Practices
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครูในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ให้ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ทุกคน
แผนปฏิ บั ติ ง านที่ ๓ พั ฒ นาทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ให้ มี ห้ อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ จั ด บรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่น จัดแหล่งเรียนรู้ICT แหล่งเรียนรู้
ตามหลั ก ปรั ช ญ าของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ป้ า ยนิ เ ทศแสดงผลงานที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้
มุมอ่ านหนังสื อ พื้ น ที่สีเขียวในห้ องเรีย น นั กเรียนมี บริเวณที่ นั่ง อ่านหนั ง สือ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
และนั่งพักผ่อน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาดพื้นที่เป็นของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน

ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
(นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4

๑
ส่วนที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 บ้านขาม ตำบลบ้านขาม
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น 25 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอน้ำพอง
24 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงจังหวัดขอนแก่น – น้ำพอง โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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.ptps.ac.th
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ขก 3647 ที่ดินเลขที่ 662
ระวาง 5542 п 8430
คติพจน์:สุปฏิปนฺโน ภวํ โหติ
คำขวัญ: จริยะ สร้างสรรค์
สีประจำโรงเรียน: สีน้ำตาล
สีแสด
สีเหลือง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ
การประพฤติตนให้เป็นผู้สร้างสรรค์
ความมั่นคง
ความสดใส
ความงอกงามทางวัฒนธรรม

ตราประจำโรงเรียน
“พระธาตุขามแก่นแผ่รัศมีอยู่ภายใต้วงกลม” หมายถึงความรู้เกียรติยศชื่อเสียงระเบียบวินัยที่
แผ่ไพศาลและมั่นคงเช่นเดียวกับองค์พระธาตุขามแก่น
อักษรย่อโรงเรียน

พ.ธ.พ.

๒
ต้นไม้ประจำโรงเรียน:ต้นมะขาม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกมะขาม

๓
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยตั้ง อยู่เลขที่ 199 บ้านขาม หมู่ที่2 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นบนเนื้อที่42 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนขามนครพัฒนศึกษา” เปิดทำการสอน
ครั้งแรกในปีการศึกษา2535 โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก มีนายโกวิท จำปาวอ
ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและดูแลสาขาโรงเรียน ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างจริงจังของสภา
ตำบลบ้านขามและชุมชนใกล้เคียง วันที่ 28 ธันวาคม 2536 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนขามนครพัฒนศึกษา” มี นายยุทธพงศ์ วชิรปัญ ญาวัฒ น์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง
พัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วัน ที่ 7 กรกฎาคม 2537 กรมสามั ญ ศึก ษา ได้มี ค ำสั่ง ให้ นายมนพ สกลศิล ป์ ศิริ มาดำรงตำแหน่ ง
ครูใหญ่
วัน ที่ 3 มกราคม 2538 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศเปลี่ ย นชื่ อ โรงเรี ย น จาก“ โรงเรี ย นขาม
นครพัฒนศึกษา ” เป็น “ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ” จนกระทั่งปัจจุบัน
ช่ ว งต้ น ปี พ .ศ. 2539 นายมานพ สกลศิ ล ป์ ศิ ริ ได้ รั บ คำสั่ ง ให้ ไ ปช่ ว ยราชการ ณ กรมสามั ญ ศึ ก ษา
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นจึงมีคำสั่งให้ นางกุหลาบ ปุริสาร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสี
พิทยาสรรพ์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม
ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 และกรมสามัญ ศึกษาได้มีคำสั่งให้นางกุหลาบ ปุริสาร ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540
ในปีก ารศึ ก ษา 2540 โรงเรีย นได้เปิ ดทำการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายและจัด การศึก ษา
ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จนถึงปีการศึกษา 2542
ปี ก ารศึ ก ษา 2545 โรงเรี ย นได้ รั บ การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ตำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจาก
อาจารย์ ใหญ่ เป็ น ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก่ น พิ ท ยาลั ย จนกระทั่ ง ถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม 2547
ผู้อำนวยการ นางกุหลาบ ปุริสาร ได้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
วัน ที่ 1 เมษายน 2547 นางชุ รี พ ร นาเลาห์ ตำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการ รัก ษาการในตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2548
วันที่10มิถุนายน 2548สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ได้มีคำสั่งให้นายวุฒิชัย อินทรสว่าง
มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2550 โรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก่ น พิ ท ยาลั ย ได้ ส มั ค รใจถ่ า ยโอนภารกิ จ
การจัดการศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีคำสั่ง ให้ นายวุฒิชัย อินทรสว่าง
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และมีคำสั่งให้ นายภักดี ศิริพรรณ มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ มี ค ำสั่ ง ให้ นายบุ ญ จั น ทร์ มู ล กั น
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่ นพิทยาลัย
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีคำสั่งให้ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์
“สถานศึกษาบริหารจัดการศึก ษาได้มาตรฐาน รั กกีฬา รักษ์ สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวทางหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
พันธกิจ(Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยสมรรถนะ
ทักษะ เป็นไปตามศักยภาพ
2. สรรหาครู บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง
3. ประสานสัมพันธ์ สร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง ครอบครัว
ชุมชน ภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
4. จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
5. บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ทักษะเป็นไปตามศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.1 สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกับมาตรฐาน
ตำแหน่ง
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญสู่ครูมือ
อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การประสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการ
มีส่วนร่วมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 ประสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการ
ศึก ษาของผู้ป กครอง ครอบครัว ชุ ม ชนภาคี เครือ ข่า ยทางการศึ กษา
ให้ต่อเนื่องเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากร
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.1 จัดหาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ หลากหลาย
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ หลากหลาย
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 5.1 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6.1 น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุข
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอและตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. สถานศึกษามีปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอหลากหลาย
ได้มาตรฐาน
5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
6. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“สิ่งแวดล้อมดี กีฬาเด่น”
อัตลักษณ์ของนักเรียน
“รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม”
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1. โรงเรียนบ้านหัวดง
2. โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
3. โรงเรียนบ้านโนนเชือก
4. โรงเรียนบ้านสำโรง
5. โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
6. โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
พ.อ.อ. ชัยณรงค์
กัณหา
นายสุนทร
ขามธาตุ
นางศิรินภา
นามจันทรา
นางปารีณา
ศิริพูล
นางสาวลำดวน
ทิพย์ตำแย
พระครูวรธรรมนิวิฐ
นายจำปี
ศรีเนตร
นายวุฒิชัย
อินทรสว่าง
นางสุภาภรณ์
มาอุ้ย

ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
-

ลำดับที่
1
2

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง
7 กรกฎาคม 2537
13 พฤศจิกายน 2540

ชื่อ – สกุล
นายมนพ สกลศิลป์ศิริ
นางกุหลาบ ปุริสาร

3
4
5
6

1เมษายน2547
10 มิถุนายน 2548
16 ตุลาคม 2556
1 ตุลาคม 2560

นางชุรีพร
นายวุฒิชัย
นายภักดี
นายบุญจันทร์

7

1 สิงหาคม 2561

นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย

นาเลาห์
อินทรสว่าง
ศิริพรรณ
มูลกัน

ตำแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยกาสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระบบโครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริหารฯ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายปกครอง

- งานวางแผนงาน
วิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอน
- งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
- งานแนะแนว
- งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา
- งานพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- งานนิเทศภายใน
- งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- งานพัฒนากีฬา
- งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย

- งานวางแผนการบริหาร
การศึกษา
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
- งานระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
- งานรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- งานจัดระบบควบคุม
ภายใน
- งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย

- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- งานนักการภารโรงยาม
- งานสาธารณูปโภค
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานโภชนาการ
- งานสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน
- งานโรงเรียนและชุมชน
- งานสวัสดิการและ
ปฏิคม
- งานห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้
- งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์
- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
- งานรักษาความ
ปลอดภัย
- งานป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพย์ติดใน
สถานศึกษา
- การวัดและประเมินผล
พฤติกรรมของนักเรียน
- งานนิเทศติดตามผล
การพัฒนาระบบกิจการ
นักเรียน
- งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรียนและชุมชน

๘
๓. ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชัน้

ชัน้ ปี

ชาย

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หญิง
21
17
26
64
7
6
10
23
87

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม
16
19
16
51
4
8
7
19
70

37
36
42
115
11
14
17
42
157

จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปี

ชาย

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6

หญิง
22
17
25
64
6
6
10
22
86

รวม
16
19
15
50
2
7
7
16
66

38
36
40
114
8
13
17
38
152

๙
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลฝ่ายบริหาร
ชื่อ – สกุล
นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
การบริหารการศึกษา

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง
ผู้บริหารปัจจุบัน
ครู
รวมข้าราชการครู
ผู้ชว่ ยครู
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ครูช่วยสอน
ครูชาวต่างประเทศ
นายช่างครุภัณฑ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูสนับสนุนการสอน)
นักศึกษาฝึกสอน
รวมบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เกษียณอายุราชการ 1 คน

ชาย
2
2
5
1
2
1
2
12
14

จำนวนคน
หญิง
1
10
11
1
1
2
3
6
17

รวม
1
12
13
1
1
7
1
2
1
5
18
31

๑๐
ข้อมูลครูปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย
2 นางปารีณา ศิริพูล
3 นายประวัติ เพียสมนา
4 นางพรเพ็ญ สมบัติมาก
5 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา
6 นางหงษ์ลุน สะท้านบัว
7 นายอดิศักดิ์ โคตรชุม
8 นางวรรณทิภา ธรรมโชติ
9 นางชาลิสา ศรีเคน
10 นางอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์
11 นายพรชัย
สาพันธ์
12 นางณัทชุดา บุติมุลตรี
13 นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา
14 นางพรรณี เถาว์ทิพย์
15 นางพนารัตน์ ใจหมั่น
16 นางศิริธร
วงชาลี
17 นายพนมไพร บุตรพรม
18 นายเฉลิมฉัตร ทันโหศักดิ์
19 นางสาวอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์
20 นางสาวปาจรียา สีทัดยศ
21 นายนฤพล
พลคาม
22 นายธนายุทธ
วรพันธ์
23 นายคฑา
นารมย์
24 Mr.Christoher Comeau
25 นางสาวดุสิตา แก้วล้วน
26 พระวัลลภ ปญญาวฑฒิ สีหมงคล
27 พระภานุวิชญ์ วิชญาณเมธี ไชยราช
28 นางสาวอารียา อานุภาพ
29 นางสาวศศินิภา บัวนาค

เลขที่ตำแหน่ง
21530-1(ถ)
21537-2(ถ)
21539-2(ถ)
21536-2(ถ)
21532-2(ถ)
21538-2(ถ)
21533-2(ถ)
21540-2(ถ)
21531-2(ถ)
21534-2(ถ)
25290-2(ถ)
25383-2(ถ)
25384-2(ถ)
18665-2
224
101
-

หมายเหตุ เกษียณอายุราชการ 1 คน(นายพรชัย สาพันธ์)

วันเดือนปีทบี่ รรจุ
เข้ารับราชการ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 21 มิ.ย. 2539
ครูเชี่ยวชาญ
01ก.ค. 2537
ครูชำนาญการพิเศษ
16ก.ย. 2536
ครูเชี่ยวชาญ
16ก.ค. 2536
ครูชำนาญการพิเศษ
15ก.ย. 2536
ครูชำนาญการพิเศษ
09พ.ย. 2537
ครูชำนาญการพิเศษ
13ก.ย. 2536
ครูชำนาญการพิเศษ
09ก.ย. 2534
ครูชำนาญการพิเศษ
12 พ.ค. 2538
ครูชำนาญการพิเศษ
01พ.ย. 2536
ครูชำนาญการพิเศษ
03 พ.ค. 2525
ครู ชำนาญการพิเศษ 05 ม.ค. 2552
ครู ชำนาญการ
01 มิ.ย. 2552
ครู ชำนาญการพิเศษ 01 ธ.ค. 2551
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 02 ก.ย. 2552
ผู้ช่วยครู
01 ก.ค. 2559
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูช่วยสอน
ครูชาวต่างประเทศ
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกสอน
ตำแหน่ง

๑๑
ลูกจ้างประจำ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายสมชาย ใยแก้ว
2 นายวิโรจน์ วงชาลี
3 นายประครอง ทำนา

เลขที่ตำแหน่ง

วันเดือนปีทบี่ รรจุเข้า
รับราชการ
1 ต.ค. 2537
1 ต.ค. 2537
1 เม.ย 2563

ตำแหน่ง

1271-4(ถ)
1272-4(ถ)
316

นายช่างครุภัณฑ์ 3
นายช่างครุภัณฑ์ 3
พนักงานขับรถยนต์

ตารางข้อมูลจำนวนครูจำแนกตามระบบงาน เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่งและระดับ
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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1
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1

-

-
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1

-

1

-
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1

-

1

-
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1
5

7

22

7

-

3

9

3

22

7

-

3

1
0

1

22

คศ.4

1

คศ.3

9

1

รวม

คศ.2

รวม

1

8

22

-

6-7

1
4

-

4-5

8

-

ระดับ

ผู้ช่วย

รวม

คศ.1

กลุ่มสาระฯ
1 1 2
ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ
2 - 2
การงานอาชีพ
กิจกรรม
- 1 1
พัฒนาผู้เรียน

ผู้ช่วย

ภาษาต่างประเทศ

โท

กลุ่มสาระฯ
- 2 2
ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ
- 3 3
สังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2 - 2
สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
- 3 3
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ
1 2 3
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
1 2 3

ตรี

รวม

1

อนุ

1

ตำแหน่งครู

 อนุ

ฝ่ายบริหาร

วุฒิการศึกษา

หญิง

ระบบบบงาน

ชาย

ครู

๑๒

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยจำแนกตามเพศ
36.37 %

63.63 %

แผนภูมิแสดงจำนวนครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา
31.81%

68.18 %

แผนภูมิแสดงจำนวนครูจำแนกตามระดับตำแหน่ง

๑๓

รายชื่อครู จำแนกตามฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ และวุฒิการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสุภาภรณ์
มาอุ้ย
2 นางปารีณา

ศิริพูล

3 นางศิริธร
วงชาลี
4 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา
5 นางหงษ์ลุน

สะท้านบัว

6 นางวรรณทิภา

ธรรมโชติ

7 นางณัทชุดา

บุติมุลตรี

8 นางสาวอรุณรัตน์

ชินนะวงษ์

9 Mr.Christoher
10 นางพรรณี

Comeau
เถาว์ทิพย์

11 นายพนมไพร

บุตรพรม

12 นางสาวปาจรียา

สีทัดยศ

13 นางพรเพ็ญ

สมบัติมาก

14 นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา
15 นายเฉลิมฉัตร
ทันโหศักดิ์
16 นายประวัติ

เพียสมนา

17 นายคฑา

นารมย์

วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
การบริหารการศึกษา
กศ.ม.
การบริหารการศึกษา
บธ.บ. การบัญชี
ศศ.บ.
ประวัติศาสตร์
ค.บ.
สังคมศึกษา
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.
การบริหารการศึกษา
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ค.บ
คณิตศาสตร์
กศ.ม.
การบริหารการศึกษา
วท.บ.เคมี
ค.บ.
ฟิสิกส์
กศ.ม.
การบริหารการศึกษา
ศษ.บ
พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๔

ที่
ชื่อ – สกุล
18 นางอัญชุลีกร
19 นายธนายุทธ

ขันติ
วีรวัฒน์
วรพันธ์

20 นายอดิศักดิ์

โคตรชุม

21 นายนฤพล

พลคาม

22 นางชาลิสา

ศรีเคน

23
24
25
26
27
28

นางพนารัตน์
นายสมชาย
นายวิโรจน์
นายประครอง
นางสาวดุสิตา

ใจหมั่น
ใยแก้ว
วงชาลี
ทำนา
แก้วล้วน

พระวัลลภปญญาวฑฒิ

สีหมงคล

วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
นาฏศิลป์ไทย
ศศ.บ.
ดุริยางคศิลป์
ศษ.บ.
เกษตรกรรม
วท.บ
คอมพิวเตอร์
ค.บ. จิตวิทยาฯ /
ภาษาอังกฤษ
บธ.บ. การบัญชี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6
-

ไชยราช

-

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

อานุภาพ
บัวนาค

-

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

29 พระภานุวิชญ์
วิชญาณเมธี
30 นางสาวอารียา
31 นางสาวศศินิภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นายช่างครุภัณฑ์ 3
นายช่างครุภัณฑ์ 3
พนักงานขับรถยนต์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

๑๕

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภท

จำนวน
(หลัง)
3
1
3
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม

หมายเหตุ

อาคารเรียน
ห้องประชุม
ห้องน้ำห้องส้วม
ที่
1
สนามฟุตบอล
2
สนามตะกร้อ
3
สนามบาสเกตบอล
4
สนามวอลเลย์บอล
5
สนามกรีฑา
6
โต๊ะปิงปอง
7
สนามเปตอง
8
ลานเอนกประสงค์
9
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ตารางแสดงข้อมูลการจัดห้องเรียน

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 ห้องเรียนที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน
2 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องอาเซียน
- ห้องสมุด
- ห้องพยาบาล
- ห้องสำนักงานฝ่ายปกครอง
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ
- ห้องสำนักงานฝ่ายบริการ
- ห้องสังคมศึกษา
- ห้องศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
- ห้องคณิตศาสตร์
รวม

รวม

การงาน
อาชีพ

ศิลปะ

พลานามัย

สังคม
ศึกษา

ภาษาต่าง
ประเทศ
ประเทศ

วิทยาศาส
ตร์

รายการ

คณิตศาส
ตร์

ที่

ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

10
2
1
1
1

1
2
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
25

๑๖

แผนผังโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

สวนป่า

1

1

สวนป่า

2

24

N
1.ป้ายโรงเรียน

2

4
22

3

5

23

9
6

20

7
21

10

8

25

12

13

11

15

17

16
14

24 สวนเกษตรผสมผสาน

15

เศรษฐกิจพอเพียง
18

-

19

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

20

2.บ้ านพักครู
3. บ้ านพักนักกีฬา
4.สนามบาสเกตบอล
5. หอพระ
6. สนามตะกร้ อ
7. โรงเอาหาร
8. อาคาร ค
9. ลานเอนกประสงค์
10. เสาธง
11. อาคาร ก
12. อาคาร ข
13. ห้ องน้า นร.ชาย
(เก่า)
14. ประปาโรงเรียน
15. ถังน้าดื่ม
16. ห้ องน้านักเรียน
25
รวมสวน
17. ห้ องน้านร.หญิง
(เก่า)
18. ศาลาแดง
19. สนามฟุตบอลเก่า
20 สนามฟุตบอล
ใหม่
21 อาคาร
อเนกประสงค์

๑๗

๖. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุ ม ชนรอบบริ เวณโรงเรี ย นมี ลั ก ษณะ เป็ น ชุ ม ชนเกษตรกรรม มี ป ระชากรประมาณ
๑๐,๐๒๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม วัดเจติยภูมิ หมู่บ้าน
งูจงอาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม วัดกู่ประภาชัยบ้า นนาคำน้อย ฯลฯอาชีพหลักของชุมชน
คื อ เกษตรกรรม ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนา พุ ท ธ ประเพณี / ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ น ที่ รู้ จั ก โดยทั่ ว ไป
คือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุขามแก่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา – ประกาศนียบัตร
วิชาชีพอาชีพหลักคือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ต่อปี ประมาณ 10,000 - 50,000 บาท
โอกาส มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับปูชนี ยสถานสิ่งศักดิ์
สิทธิประจำจังหวัดขอนแก่ น มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับการ
สนับสนุนงบพัฒนาในส่วนเกินศักยภาพของทางโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่าย
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนได้รับคำรับรองจาก สำนักงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ข้ อ จำกั ด นั ก เรี ย นบางส่ ว นไม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู่ กั บ พ่ อ แม่ แก้ ไ ขพฤติ ก รรมเสี่ ย งได้ ย าก ผู้ ป กครอง
ขาดความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ จิตวิทยาการดูแลบุตรหลานในยุคสมัยใหม่ มอบให้เป็นภาระของโรงเรียน
นักเรียนในเขตพื้นที่ บริการมีจำนวนน้อย นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อยู่ห่างจากโรงเรียน และการคมนาคม
ไม่สะดวก ชุม ชนมีค่านิยมส่งบุ ตรหลานเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนที่มี ขนาดใหญ่. โรงเรียนในชุมชนใกล้เคีย ง
เปิดการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
๗. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
สถิติการใช้
ที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.
๒.
3.
4.
๕.
๖

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องอาเซียน
ห้องสมุด
ห้อง DLIT
สวนเกษตรพอเพียง

ตลอดปี
การศึกษา

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่
๑.
๒.
3.

ชื่อแหล่งเรียนรู้
วัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น)
สวนเห็ดบ้านเกสร ตำบลศิลา อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งเรียนรู้นวัตวิถี ตำบลบ้านขาม

สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี
3
๑
2

๑๘

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ที่
๑.
๒.
๓

ชื่อ-สกุล
นายโชคชัย วงษ์ตาชม
นายสายทอง แสนทำพล
นายคำผาย ใยแก้ว

ให้ความรู้เรื่อง
การทำไร่นา 1 ไร่ ๑ แสน
ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ด้านศาสนพิธี

จำนวนครั้ง/ปี
๑
๑
๒

๘. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๘.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา

ผู้บริหาร
นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย

ครู
นางพรเพ็ญ สมบัติมาก

นางพรรณี เถาว์ทิพย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่
ได้รับ
-โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เบิ่งเเงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น:KKPAO
Academy for Researchers 2020
-ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่าย
ที่มีนวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการ
จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓
ระดับชาติ
-รางวัลผู้บริหารดีเด่น
-รางวัลนักวิจัยด้านบริหารการศึกษาดีเด่น
เบิ่งเเงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น:
KKPAO Academy for Researchers
2020
-รางวัลนักวิจัยผู้อธิบายปรากฎการณ์
ในชั้นเรียน ด้านครูผู้สอนดีเด่น
เบิ่งเเงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น:KKPAO
Academy for Researchers 2020
รางวัลนักวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนดีเด่น วิชา
คณิตศาสตร์เบิ่งเเงงครูนักวิจัย อบจ.
ขอนแก่น:KKPAO Academy for
Researchers 2020

หน่วยงานที่ให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
บริษัทเชฟรอนประเทศไทย
สำรวจและผลิต จำกัด และ
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเซียภาคตะวันออกเฉียงใต้
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๙

ประเภท
ครู
นายประวัติ เพียสมนา
นางหงษ์ลุน สะท้านบัว
นักเรียน
นายรัชพงศ์ มาลาศรี
เด็กชายพงศ์ตะวัน อันทะนิต
นายพุฒิพงศ์ คำนะ
น.ส.เชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
หน่วยงานที่ให้
ครูดีศรีน้ำพอง ครั้งที่ 65 ปี ๒๕๖๓
ศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น

ชนะเลิศอันดับ 1 ทุ่มน้ำหนัก รุ่น ๑๕ ปี สมาคมกีฬาจังหวัด
ชาย
ขอนแก่น
อันดับ ๒ทุ่มน้ำหนัก รุ่น ๑๕ ปีชาย
อันดับ ๓ทุ่มน้ำหนัก รุ่น ๑๘ ปีชาย
อันดับ ๒ทุ่มน้ำหนัก รุ่น ๑๘ ปีหญิง

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

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ของนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศ/ศูนย์ฝึกกีฬา
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

อธิบายตัวบ่งชี้ความสำเร็จหรือระดับความสำเร็จ
นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกทักษะด้านกีฬาและ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ
นักเรียนนักกีฬาได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ

๒๐
ผลงานดีเด่น (Best Practice) - ไม่มี๘.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่
๑. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
๒. โครงการพั ฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเบิ่งเเงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น:KKPAO Academy for Researchers 2020
๓. โรงเรียนเครือข่ายที่มีนวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 80 มี ค วามสามารถในการอ่ า น เขี ย นและสื่ อ สาร
ภาษาไทยระดับ ดี ขี้นไป
๑.๑.๑.๒) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 75 มี ค วามสามารถในการอ่ า น เขี ย นและสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ๒.๐ ขี้นไป
๑.๑.๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ระดับ ดี ขี้นไป
2) มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด อย่างมี วิจารณญาณ อภิป รายแลกเปลี่ย น
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
แลกเปลี่ยนและความคิดเห็นตั้งแต่ระดับ ปานกลาง ขึ้นไป
๑.๑.๒.๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา ตั้งแต่ระดับ
ปานกลาง ขึ้นไป

๒๑
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
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๒.๐ขึ้นไป
๑.๑.๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คมด้ า นการสื่ อ สาร อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี คุ ณ ธรรมโดยมี
ผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป
๑.๑.๔.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพื่ อพั ฒ นาตนเองและสั งคมด้านการสื่อสาร อย่ างสร้างสรรค์ และมี คุณ ธรรมโดยมี ผลการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๕.๑)ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่
๒.๐๐ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๒)ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ
พื้นฐาน O-Net ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๓)ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ
พื้นฐาน O-Net ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๑.๖.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้นม.๓, ม.๖ มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพระดับความรู้ ดี ขึ้นไป
๑.๑.๖.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้นม.๓, ม.๖ มีทักษะพื้นฐานในการ
จัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ระดับมีทักษะฯ ดี ขึ้นไป
๑.๑.๖.๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้นม.๓, ม.๖ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพระดับเจตคติ ดี ขึ้นไป
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๑.๒.๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๑.๒.๑.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ เคารพในกฎกติกาตามที่สถานศึกษา
กำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๑.๒.๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ มีค่านิยม และจิตสำนึกทีดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป

๒๒
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑.๒.๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๑.๒.๒.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าของความเป็นไทยตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
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 ๘๐อยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีโดยมีผลการประเมินโดยมีผลการประเมิน SDQ ของนักเรียน
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๑.๒.๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตามวัยผ่า นเกณฑ์
ระดับปกติของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป
๑.๒.๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมผ่านเกณฑ์ระดับปกติตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน (SDQ)อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป
๑.๒.๔.๓) ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับ 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
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๑.๒.๕.๕) ผู้เรียนร้อยละ 80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษารู้จักคัดแยกขยะ รักษา
ความสะอาดพัฒนาสวนเขตรับผิดชอบอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๑.๑) สถานศึ ก ษามี ก ารกำหนดเป้ า หมาย วิสั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จที่ ส ถานศึ ก ษา
กำหนดในแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสี่ ปี ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา ความต้ อ งการ
ของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป

๒๓
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๒.๑) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๒) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๓) สถานศึกษามีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๔) สถานศึกษามีอัตรากำลังเพียงพออยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๕).สถานศึ ก ษามี ท รั พ ยากรทางการศึ ก ษาเพี ย งพอต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย น
การสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๖) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๗) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๘) สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๙) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๑๐) สถานศึกษาร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๒.๑๑) สถานศึกษามีความต่อเนื่องในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓.๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านและหลากหลายอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๒.๓.๒) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๔.๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนา พัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย
๒๐ชั่วโมง/ปีการศึกษาอยู่ในระดับดี ขึ้นไป
๒.๔.๒) สถานศึก ษาจั ดให้ มีเครือ ข่ายชุ ม ชนแห่ ง การเรียนรู้อ ย่างน้ อย 3 วงรอบ/ปี
การศึกษา (๖๐ ชั่วโมง) อยู่ในระดับดี ขึ้นไป
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๕.๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป
๒.๕.๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่ าง
มีคุณภาพ ละมีความปลอดภัยระดับดีขึ้นไป
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๒.๖.๑) สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๒.๖.๒) สถานศึ ก ษามีก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อใช้ ในการบริ ห าร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๒.๖.๓) สถานศึกษามีให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒.๗ การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๗.๑) การวางแผนดำเนิ นงานโรงเรีย นพอเพี ยงและการน้ อมนำหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๒.๗.๒) การนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๒.๗.๓) การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนางานโรงเรียนพอเพี ยงและการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๑.๑) ครูทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๑.๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงอยู่ในระดับระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๑.๓) ครูทุ ก คน มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ เฉพาะของผู้ เรีย นที่ มี ค วามจำเป็ น และ
ต้องการพิเศษ โดยผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน
และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างน้อย 1 แผนอยู่ในระดับระดับ ดี ขึ้นไป
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๒.๑) ครูทุกคน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๒.๒) ครูทุกคน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๒.๓) ครูทุกคน มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๓.๑) ครูทุกคน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๓.๒) ครูทุกคน มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๔.๑) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็ น
ระบบอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๔.๒) ครูทุกคน มีเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
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๓.๔.๓) ครูทุกคน มีเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓.๕.๑) ครู ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๕.๒) มี ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ระหว่ า งครู เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
๓.๕.๓) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท างวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่ อพัฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป

๒๖
ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับ
ชั้น มั ธยมศึก ษา ปีที่ 1 ถึ งชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 จำนวน ๑๕๒ คน ครูผู้สอน 2๒ คน จัด ทำรายงาน
การประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๓ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
โรงเรี ย น กำหน ดมาตรฐาน การศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ภาพ ผู้ เ รี ย น จำน วน 2 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เรียน มุ่ ง เน้นให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ การสรุปองค์ความรู้ โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง และสั ง คมในด้ า นการเรี ย นรู้ การสื่ อ สาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิ ม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา
ตามความถนัดและความสนใจ จนได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบในการเรี ย น มี ค วามรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการจั ด การ เจตคติ ที่ ดี พ ร้อ มที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ชั้น ที่ สู ง ขึ้ น การทำงานหรื อ งานอาชี พ มี พ ฤติก รรมเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เคารพในกฎกติ ก า
มีค่านิยมและจิตสำนึ กตามที่สถานศึ กษากำหนดโดยไม่ ขัดกับกฎหมายและวัฒ นธรรมอัน ดีของสังคม
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ผู้เรียนมีทักษะในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล
การแสดงการฟ้อนรำ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา และมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและสั งคม ความภู มิใจในท้ องถิ่น และความเป็ นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความ
แตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียนด้านความถนัด
และความสนใจ การวิ เคราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น และได้ ก ำหนดเป็ น เป้ าหมายทางการเรีย น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับเครื่องมือ
สอนคิด และใช้กลวิธีที่เหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติขั้นสูงด้วยกระบวนการ High Impact
Practice Five Practices เน้นทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยกระบวนการกลุ่ม การพัฒนาทักษะ
ในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร การคิดคำนวณ ทักษะการคิดขั้นสูง และการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริม
ผู้เรียนให้ พั ฒ นา เต็ม ตามศั กยภาพ จัด แหล่ง เรียนรู้ภายในมีสื่อ ด้านเทคโนโลยี ที่เหมาะสม โรงเรีย น
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น ความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ ผู้เรียนได้ให้บริการชุมชนและ
ท้องถิ่นในงานเทศต่างๆ ความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัดและ
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ระดับ ประเทศ กระตุ้ นและเสริม สร้า งให้ ผู้เรี ยนมีค วามรู้ ทั กษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ดี ต่อ งานอาชี พ
ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๒๕ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและ
สื่อสารภาษาไทย ในระดับ ๒ ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 76.95 มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 76.42 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.29 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนร้อยละ 75.๕๑
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนร้อยละ 7๗.๖๖ มีความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ ผู้เรียนร้อยละ 7๖.71 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียน
ร้ อ ยละ 89.41 มี ค วามสามารถในการเก็ บ รวบรวมความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ 83.33
ความสามารถ ในการเก็ บ รวบรวมความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 83.72 มี ค วามสามารถ
ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๕๔
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้
ผู้เรียนร้อยละ 8๔.๕๗ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนร้อยละ 8๓.๒๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๐๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒.๓๑ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-Net ที่มีค่า T – Score
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป ผู้เรียนระดั บชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ ๖ ร้อยละ ๙๔.๑๒ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-Net ที่ มี ค่ า T – Score ตั้ ง แต่ ๔๐ ขึ้ น ไป ผู้ เรี ยนร้อ ยละ ๘๔.2๐ มี ค วามรู้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๑๑ มีทักษะ
พื้นฐานในการจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ 9๕.12
มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพ
ผลการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรีย น ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ 100 มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามที่ หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เคารพในกฎกติกาตามที่สถานศึกษา
กำหนด ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ 100
มีค วามภู มิ ใจในท้อ งถิ่น ตามที่ หลั กสู ตรสถานศึก ษากำหนด ผู้เรียนร้อ ยละ100 เห็ น คุณ ค่าของความ
เป็นไทยตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ 100 ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนร้อยละ 94.19 มีการยอบรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ า น เพศ วั ย เชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษาวั ฒ นธรรม ประเพณี ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ 100 อยู่ ร่ ว มกั น
บนความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลในด้ า น เพศ วั ย เชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษาวั ฒ นธรรม ประเพณี
ผู้เรียนร้อยละ 85.91 สุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็ง แรง ผู้เรียนร้อยละ 95.12 มีสุขภาพจิตอารมณ์
และสั ง คมที่ ดี ผู้เรีย นร้อ ยละ 95.12 สามารถแสดงออกได้ อ ย่ างเหมาะสม ผู้เรีย นร้อ ยละ 89.26
ในระดับชั้นมัธยมศึ กษาแต่งกายถูกระเบียบ ผู้เรียนร้อ ยละ 95.45 ในระดับชั้น มัธยมศึกษามาเรีย น
ทันเวลา ผู้เรียนร้อยละ 96.67 ส่งงานตามเวลากำหนด ผู้เรียนร้อยละ ๘5.71 รักการเล่น กีฬาและ
การออกกำลั ง กาย ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ 89.93 รู้ จั ก คั ด แยกขยะ และรั ก ษาความสะอาดเขตรั บ ผิ ด ชอบ
ผู้เรียนร้อยละ๘๙.๙๓ พัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณ ภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนพระธาตุขามแก่น พิทยาลัย การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญ หา
ผลการจั ด การศึ กษาที่ ผ่า นมา โดยใช้ ข้อ มู ล พื้ น ฐาน ในการกำหนดเป้ าหมาย วิสั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ
ที่ส ถานศึ ก ษากำหนด ในแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ชัด เจนสอดคล้อ งกั บบริบ ทของสถานศึ ก ษา
ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบั ติ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา มีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง นำหลั ก ปรั ช ญ าของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาบู ร ณาการ
สู่ก ารจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู้ มี ห ลั กสู ตรที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพตามความถนั ดและความสนใจของผู้เรีย น
วิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้ง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน จัดทำหน่วยการเรียนรู้ ทำให้แยกแยะประเด็นต่ าง ๆตามหลักสูตรแกนกลาง
ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพ
ผู้ เ รี ย นรอบด้ า นและหลากหลาย มี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ เชื่ อ มโยงวิ ถี ชี วิ ต จริ ง และครอบคลุ ม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สนองนโยบายโดยการจัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึ กษา บูรณาการกับรายวิชาเพิ่มเติม
วิช าหน้าที่พ ลเมื อง ส่งเสริมสนั บสนุน พั ฒ นาครูและบุ คลาการทุกคนให้ มีความเชี่ ยวชาญทางวิ ช าชี พ
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา จัดให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ ในการพั ฒ นางานและการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น ( PLC) อย่ า งน้ อ ย ๖๐ ชั่ ว โมงต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา
การจั ด สภาพ แวดล้ อ มทางกายภาพ และสั ง คมที่ เ อื้ อต่ อ การจั ด ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
และมี ค วาม ปลอดภั ย จั ด หาเทคโน โลยี ส ารสน เทศตามแผน พั ฒ น าการศึ ก ษาที่ เ หมาะสม
กั บ สถานศึ ก ษา มี ก ารจั ด ระบบซอร์ ฟ แวร์ ที่ ทั น สมั ย ระบบ LEC ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ระบบ DLIT ระบบ Secondary bookmark ระบบ SDQ bookmarkการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย
ในห้องเรียน ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual
และระบบ KKU SMART LEARNING มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียน
พอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครู ท กคนจั ด ทำโครงการจั ด การเรี ย นรู้ แนวทางการวั ด
และประเมินผลทุกรายวิชา และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามแนวทาง Thinking
School บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
วิชา อย่ างน้ อยคนละ 1 รายวิช า ในรายวิ ชาภาษาไทยครูมี แผนการจัด การเรียนรู้เฉพาะของผู้เรีย น
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน และสื่อสาร โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั่วโมงที่ ๘ ของวันอังคาร ในปีการศึกษา 256๓ ทำการเปิดชั้นเรียน
ทุ ก ครบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ครู ผู้ ส อนได้ อ อกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยก ระบวนการ
High Impact Practice ส่ ว นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ค รู ผู้ ส อนได้ อ อกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
กระบวนการ Five Practices ร่ ว มกั บ โปรแกรมพั ฒ นาด้ า นการคิ ด คำนวณ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด ทำ
สื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้น เรียนที่ นำไปสู่ การพั ฒ นาการจัดการเรียนรู้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนและ
วิจั ยในชั้ น เรีย นอย่ างน้ อย 1 ชิ้ น / ภาคเรี ย น ครู เข้ าร่ วมโครงการพั ฒ นาเครื อข่ ายโรงเรี ยนต้น แบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ "เบิ่งเเงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น:
KKPAO Academy for Researchers และการนำเสนอผลงานของเครือ ข่าย โครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒ นาครูด้วยกระบวนการแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา จัดโดยเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูมีการบริหารจัด การชั้นเรียนเชิ ง บวก มีป ฏิสัม พัน ธ์เชิง บวกกับ นัก เรียน ครูทุ กคนมีก ารตรวจสอบ
และประเมินคุณ ภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลการพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น (ปถ.๐๕) แบบบั น ทึ ก กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น บั น ทึ ก กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ครูทุกคนให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ คือแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปถ.๐๖)
ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (TSIP) ได้เปิดชั้นเรียน
ร่วมวางแผน ศึกษาชั้นเรียน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
และให้ข้อมูลสะท้ อนกลับเพื่อให้ครูผู้เปิดห้องเรียนนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จัดให้ครู
และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ผ่ า นกระบวนการ PLC Revise เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนนำไปพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ครู มี โ อกาสในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นงานเสวนาทางวิ ช าการ เรื่ อ งเล่ า จากวง PLC ผ่ า น Zoom Meeting กั บ ครู
ในโรงเรียนเครือข่าย
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
๒.๗ การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีเลิศ
ดี

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก่ น พิ ท ยาลั ย จั ด กระบวนการเรีย นรู้ ด้ วยวิธี ก ารที่ ห ลากหลาย
ครู ผู้ สอนส่ง เสริม ให้ ผู้ เรีย นด้ านผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น
การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ผ่ า นการศึ ก ษาค้ น คว้ า อภิ ป รายความรู้
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม การจั ด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรู้ Active Learning
ตามแน วท าง High Impact Practices และแผน ก ารจั ด ก ารเรี ย น รู้ เฉพ าะ บุ ค คล Individual
Implementation Plan (IIP) และนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาไทย ไปปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการจัดกิจกรรมแบบชุมชนการ
เรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) การจั ด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรู้ Active Learning ตามแนวทาง High
Impact Practices และแผนการจัด การเรียนรู้เฉพาะบุ คคล Individual Implementation Plan (IIP)
และนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ไปปรับใช้
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ข้อมูล พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างประเทศ และ
การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผ่านการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว
สำหรั บ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะ และค่ า นิ ย มที่ ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็ น ภาพความสำเร็ จ ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ ส นั บ สนุ น ผลการประเมิ น ตนเอง ได้ แ ก่
๑) แบบสรุ ปผลการประเมิ น กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภาษาไทย ปถ.05 วิช าภาษาไทย วิชาภาษาอั ง กฤษ
แบบสรุป ผลการประเมิ น กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โครงการพั ฒ นาผู้เรีย นให้ มี ค วามสามารถ
ในการคิด เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปถ.05 ๒) แบบประเมินความสามารถในการคิด
ปถ.05 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3) แบบประเมินสอบถามการเปิดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุมแบบประเมิ นการทำงาน
กลุ่ ม การทำงานเป็ น ที ม แผนการสอนชุ ม นุ ม กิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู้ บู ร ณาการตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔) กิจกรรม
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โครงการพั ฒ นาผู้ เรียนให้มี ทักษะในการทำงาน และเจตคติต่ออาชีพสุจ ริต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ประเมิ น สมรรถนะความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ๕) กิ จกรรมยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ที่มี T-SCORE
สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด ๖) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน และเจตคติต่ออาชีพสุจริต
ตลาดนั ดพอเพี ยง แบบสอบถามเกี่ยวกับ การศึก ษาต่อ ในระดั บที่ สูง ขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ของ
นักเรียน ม.๓,ม.6แบบบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ แบบสอบถามเจตคติในการศึกษาต่อการทำงาน
หรืองานอาชีพ แบบประเมิน SDQ ของนักเรียนม.๓,ม.๖ แบบรายงานโครงการ ๗) แบบประเมินคุณธรรม
จริยธรรมแบบประเมิ นคุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ข องผู้เรียน แบบรายงานกิจ กรรมส่ง เสริมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมวันศุกร์ แบบรายงานกิ จกรรมคนดีศรีพระธาตุ แบบรายงานกิจกรรมรณรงค์แ ละแก้ไขปัญ หา
ยาเสพติดในสถานศึกษาแบบสรุปกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เ รียน แบบสรุปกิจกรรม
ทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8) แบบประเมินความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย แบบรายงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย แบบรายงานกิจกรรมวันพ่ อ
แห่งชาติ แบบรายงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แบบรายงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส แบบบันทึก
การเข้ าร่ว มกิจ กรรมบวงสรวงพระธาตุ ขามแก่ น 9) รายงานกิจ กรรมส่ ง เสริม ประชาธิป ไตย รายงาน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน รายงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม แบบ
บันทึกการทำความสะอาด รายงานกิจกรรมเข้ าค่ายอบรมคุณ ธรรมจริยธรรม รายงานกิจกรรมรณรงค์
ประชาธิปไตย รายงานกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชนรณรงค์ต่อต้านโรคโควิด -19 10) แบบสรุปการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย รายงานผลและสรุปการแข่งขันกีฬาภายใน รายงานผลและสรุปผลโครงการส่งเสริม
ความสามารถพิ เศษด้ านกีฬาของนักเรียนสู่ความเป็น เลิศ SDQ แบบประเมินความพึ ง พอใจกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายใน แบบคัดกรองนักเรียน แบบรายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาวะ
ทางร่างกายที่ดี ๑๑) แบบประเมินการแต่งกายนักเรียน แบบบันทึกการทำความสะอาดพื้นที่ของนักเรียน
แบบบันทึกโฮมโรม (ตรวจสอบการเข้าแถว) รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

๓๓

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาโดยผ่านกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หา โดยกำหนดให้
ทุกกลุ่มสาระฯจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้ น เครื่ อ งมื อ การสอนคิ ด แบบThinking
school โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เช่น Group
of 4 ,Think pair share, Gallery walk, และ
Exit ticket เป็ น ต้ น โดยกำหนดให้ ก ลุ่ ม สาระ
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์แ ละภาษาไทย และ
ทางโรงเรียนได้ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ (PLC) ร่ วมกั บ คุ รุส ภาและสถาบั น คี นั น
โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
แ บ บ Five Practices , High Impact
Practicesแ ล ะ Individual Implementation
Plan (IIP)โรงเรียนในสังกัดองค์การบริ หารส่วน
จั ง ห วั ด ขอ น แก่ น ได้ รั บ ก ารสนั บ สนุ น ครู
ชาว ต่ า งชาติ ภ าย ใต้ โค รงก ารก ารจั ด ห า
อาสาสมัครครูชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี พั ฒ นาการใช้ ภ าษาร่ ว มกั บ ครู
ชาวต่างชาติ และสามารถนำประสบการณ์ที่ไ ด้
ไปใช้ ในชี วิต ประจำวั น กลุ่ม สาระคณิ ต ศาสตร์
นำผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ
Chevron Enjoy Science โรงเรี ยนมี ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละผู้ เ รี ย น การส่ ง เสริ ม
พั ฒ น าผู้ เ รี ย น กิ จ กรรม นำเสน อโครงงาน
วิท ยาศาสตร์ กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยน จากสมุ ด
บันทึกความรู้ สมุดบันทึกการอ่าน โรงเรียนมีการ
ดำเนิ น งานจั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม โดยจั ด แสดง
นิทรรศการผลงานนักเรียนและประกวดโครงงาน

จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชา
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งให้ จั ด กิ จ ก รร ม ที่ เน้ น ก าร พั ฒ น า
ความสามารถความสามารถในการอ่ า น การเขี ย น
การสื่ อ สารและการคิ ด คำน วณ ขอ งผู้ เ รี ย น ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น โดยผ่านการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู้ในห้ อ งเรีย นและกิ จ กรรมเสริ ม
หลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย เพื่ อ กระตุ้ น และเสริม สร้า ง
ให้ ผู้ เรี ย น มี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น
การสื่ อ สารและการคิ ด คำนวณ ตลอดจนการจั ด
สถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้สื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ
ควรมี การส่ง เสริมให้ค รูทุก คน ได้จัด ทำ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด สู่
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ สอนคิ ด Thinking School และ
เทคนิ ค กลวิ ธี ที่ เ หมาะสม และมี ก ารประเมิ น
ความสามารถในการคิดของนักเรียนอย่างหลากหลาย
และน ำผลการประเมิ น ที่ ได้ จ ากแบบท ดสอ บ
วั ด ความสาม ารถใน ก ารคิ ด ไป เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง
ขอ งร าย วิ ชาที่ เปิ ด สอ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น เห็ น
ความสำคัญ ของการทดสอบวัดความสามารถในการ
คิ ด ผู้ เรี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
เพื่อกระตุ้น และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ใน ก าร คิ ด วิ เ ค ราะ ห์ คิ ดอ ย่ างมี วิ จ ารณ ญ าณ
อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หา
อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนควรได้รับพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง
และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ การสรุปองค์
ความรู้ โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

๓๔
จุดเด่น
นั ก เรี ย นจากกิ จ กรรมสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์
และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ ห ลากหลาย ผู้ เรี ย นได้ รั บ การอบรมพั ฒ นา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คม ด้ า นการเรี ย นรู้
การสื่ อ สาร ก ารทำงาน อย่ า งสร้ า งสรรค์
และมี คุ ณ ธรรม สร้ า งสรรค์ แ ละคุ ณ ธรรม
สถานศึ ก ษามี ก ารประชุ ม วางแผนการจั ด ทำ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาและกำหนดแนวปฏิ บั ติ
ร่วมกันโดยได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ สมรรถนะตามศั ก ยภาพ
(กิ จ กรรมยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น)
และได้ มี ก ารดำเนิ น กิ จก รรม PLC, จั ด ท ำ
แผนการจัด การเรีย นรู้แ บบ Thinking School,
และกลวิธีที่หลากหลาย มีการเปิดชั้นเรีย นและ
สั ง เกตชั้ น เรี ย น ในทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
การจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ สอดแทรกข้ อสอบ
O-Net ในข้อสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลางภาค
และข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชาที่ทำการสอบ
O-Net และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น
ระบบ มี วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกั บ
ความสามารถของผู้ เรี ย น ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียน และยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ และ ๖ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-Net มี ค่ า T-SCORE
สู ง กว่ า ค่ า เป้ า หมายที่ ส ถาน ศึ ก ษากำหน ด
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ แ ละมี ค วามก้ า วหน้ า
ในการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา จาก
พื้ น ฐานเดิ ม ในด้ านความรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะ
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือ ผลการทดสอบอื่นๆ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ได้รับความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชี พผ่าน
การจั ด กิ จ กรรม การฝึ ก ทั ก ษะ กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

จุดที่ควรพัฒนา
ในทุกรายวิชาส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวด
แข่งขันในการสร้างนวัตกรรม/โครงงาน และทักษะ
อื่นๆ
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาตนเองและ
สั ง คม ด้ า นการเรี ย นรู้ สร้ า งสรรค์ แ ละมี คุ ณ ธรรม
เพื่อพัฒ นาตนเองและสัง คมด้านการทำงานเพิ่มมาก
ยิ่ง ขึ้ น ควรมี โครงการที่ ส่ง เสริ ม ให้ ค รูผู้ ส อนในกลุ่ ม
สาระต่ า งๆ สามารถสร้ า งแบบทดสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรายวิชาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องเป็นระบบ
ผู้เรีย นควรได้รั บการพั ฒ นาด้านการจัด การ
เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด และข้ อ สอบ
O-Net ผู้เรียนควรได้รับ การพั ฒ นาเพิ่ม เติมเกี่ยวกั บ
การฝึ ก ทำข้ อ สอบ O-Net ในปี ที่ ผ่ า นๆมาควรสร้า ง
ความตระหนั ก ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ การวั ด ผล
ประเมินผล
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนากระตุ้นเสริมสร้าง
ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ งาน
อาชีพ เพื่ อให้เกิดความชำนาญสามารถประยุกต์ ใช้
ในชี วิ ต ประจำวั น และนำไปประกอบอาชี พ ได้ ใ น
อนาคต
ผู้เรียนควรได้รับ การติดตาม ดูแลพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและรายงานผู้เกี่ยวข้อง
ตามลำดั บ อย่ า งสม่ ำ เสมอจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
พฤติ ก รรมให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เคารพในกฎกติ ก า มี ค่ า นิ ย ม และจิ ต สำนึ ก ที่ ดี
ให้ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ผู้ เรี ย นควรได้ รั บ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้
ที่หลากหลายทุกกลุ่ม สาระ บูรณาการให้ สอดคล้อ ง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิ ดความภู มิ ใจในท้ อ งถิ่น เห็ น คุณ ค่ า
ของความเป็ น ไทยและมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญ ญาไทย

๓๕
จุดเด่น
สถานที่เกี่ยวกับงานอาชีพ และโครงการพัฒนา
ผู้เรีย นให้ มี ทั ก ษะในการทำงานและเจตคติ ที่ ดี
ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต มี ก ารสำรวจผู้ เรี ย นเกี่ ย วกั บ
งานอาชีพที่สนใจ และตามความถนัดของผู้เรียน
ให้ ส ามารถวางแผนการเรีย น การศึ ก ษาต่ อ ได้
อย่างถูกต้อง โรงเรียนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย
มี ก ารตั้ ง ค่ า เป้ า หมายที่ ชั ด เจนเช่ น กิ จ กรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมคนดี
ศรี พ ระธาตุ กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา กิ จ กรรมทำความ
สะอาดพื้ น ที่ ใน บริ เ วณ โรงเรี ย น กิ จ กรรม
ส่ง เสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ กิจกรรมเข้า
แถวหน้ า เสาธง โฮมรู ม เป็ น ต้ น ทำให้ ผู้ เรี ย น
พฤติ ก รรมเป็ น ผู้ ที่ มีคุ ณ ธรรม จริยธรรมเคารพ
ใน ก ฎ ก ติ ก า มี ค่ า นิ ยม และ จิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของสั ง คมโรงเรี ย น
ได้ จั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมาย
ที่ ชั ด เจนเช่ น กิ จ กรรมประกวดมารยาทไทย
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาสกิจกรรมจิตอาสา
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กิ จ กรรมบวงสรวงพระธาตุ
ขามแก่ น เป็ น ต้ น ทำให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามภู มิ ใ จ
ในท้องถิ่น เห็นคุณ ค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุ รักษ์วัฒ นธรรมและประเพณีไ ทย
รวมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญาไทยผู้เรีย นได้ รับ การส่ ง เสริ ม
โดยผ่านการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เน้น ให้ รู้จัก การ
ยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วั ย เชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษาวั ฒ นธรรม
ประเพณี อยู่ในแผนการดำเนินงานของโรงเรียน
และผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
กิ จ กรรมเข้ า ค่ า ยลู ก เสื อ /เนตรนารี กิ จ กรรม
การจัดการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรม

จุดที่ควรพัฒนา
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะ
ให้ มี ก ารยอมรั บ และอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒ นธรรม ประเพณี มากขึ้ น โดยการจั ด กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม บรรจุ ใ นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะ
รายวิ ช า หรื อ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ค วาม
แตกต่ า งฯของบุ ค คลในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ค วาม
ชัดเจนในความแตกต่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
มีการยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อ ย่างมีค วามสุ ข
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผู้ เ รี ย นควรได้ รั บ การพั ฒ นาผ่ า นการจั ด
กิจกรรม ในการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลในด้ า น เพศ วั ย เชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี และประเมินผลนักเรียนทุกคน
เพื่ อ นำผลการประเมิ น มาพั ฒ นาผู้ เรี ย นอย่ า งเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
ผู้เรียนได้รับการส่ง เสริ มการออกกำลัง กาย
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
กีฬาให้หลากหลายสนามการแข่งขัน ผู้เรียนได้รับการ
พั ฒ น าผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ประสงค์ เช่ น
แต่ง กายถูก ระเบี ยบ มาเรียนทั นเวลา ส่ง งานตาม
กำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ผู้ เ รี ย นควรได้ รั บ การพั ฒ นาจากการจั ด
กิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน แต่งกายถูกระเบี ยบ
มาเรียนทันเวลา ส่งงานตามกำหนด รักการเล่นกีฬา
และออกกำลั ง กาย รู้ จั ก คั ด แยกขยะ รั ก ษาความ
สะอาดเขตพื้น ที่ รับผิ ดชอบ และสวนพอเพี ยงอย่ าง
ต่อเนื่อง

๓๖
จุดเด่น
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย จึงเห็น
คุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย และได้รั บการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม สุขภาพกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง เช่น กิจกรรมทดสอบทดสอบมรรถภาพ
ทางกาย ของผู้เรียน กิจกรรมการออกกำลังกาย
ทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรมกีฬาสีภายใน ส่งผลให้
ผู้ เ รี ย น สุ ขภ าพ จิ ต อาร ม ณ์ แ ละ สั ง ค ม ที่ ดี
ผ่ า น เกณ ฑ์ ระดั บ ดี ม าก ผู้ เ รี ย น ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น การแต่ง กาย
ถูกระเบียบ การมาโรงเรียนทันเวลา และการส่ง
งาน ต าม เวลาก ำห น ดผู้ เ รี ย น มี วิ นั ย รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยการรักษาความสะอาดเขตพื้นที่
รับผิ ดชอบของตนเอง และการพั ฒ นาสวนเขต
รับผิดชอบ

จุดที่ควรพัฒนา

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) พั ฒ นาให้ ผู้ เรีย นมี ทั ก ษะในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคิ ด คำนวณเป็ น ไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น
2) พัฒนาให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล
3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
4) พัฒนาให้ ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๖) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีอัตลักษณ์ ค่านิยม และจิตสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๗) พัฒนาให้ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

๓๗
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา
เพื่ อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียน
พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญ หาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
ข้อมูลพื้นฐาน ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา ชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา ตามความต้ อ งการของชุ ม ชน นโยบาย
ของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ เป็ นไปได้ในการปฏิ บัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนพั ฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้ส อดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและ
หลากหลาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนองนโยบายโดยการจัดทำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา บูรณาการกับรายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง ส่ง เสริมสนับสนุน ดำเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา วิเคราะห์
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน จัดทำหน่วยการเรียนรู้ทำให้แยกแยะประเด็ นต่าง ๆตามหลักสูตรแกนกลาง ส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาครูและบุคลาการทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา จัดตารางเวลาให้ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ( PLC) อย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณ ภาพและมีความปลอดภัย จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษา มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้พร้ อมต่อการใช้งาน มี การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบและรายงาน เพื่อปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียน
พอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง ได้แก่ แบบตรวจสอบเอกสารรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานผล
การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการประเมิน โครงการพัฒ นาสถานศึกษาให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึ กษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ น โยบายของรั ฐ บาลและของต้ น สั ง กั ด รวมทั้ ง ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม รายงายโครงการการพั ฒ นาระบบประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึกษา
คำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา กิจกรรมการจัดทำแผนงานและโครงการ

๓๘
รายงานโครงการจัดทำแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบ รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
กิ จ กรรมระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น รายงานโครงการพั ฒ นาระบบการนิ เทศภายในกิ จ กรรม
การรายงานผลการปฏิ บัติ งานฝ่ าย/รายบุ คคล/กลุ่ มสาระการเรียนรู้ งานคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้ นฐานแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมิน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น อาทิ กิ จ กรรมซ่ อ มเสริ ม ,กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ,โครงการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาและรายงานการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC ) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสัง คมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
แบบสำรวจความต้องการทางกายภาพและสังคมเพื่อพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
และมี ค วามปลอดภั ย รายงานโครงการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เอื้ อ ต่ อ การ
จัดการเรียนรู้ รายงานแบบสำรวจความต้องการทางกายภาพและสังคมเพื่อพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ รายงานการลงเขตพื้นที่รับผิดชอบ รายงานการตรวจความสะอาดเวรประจำวัน
รายงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ รายงานแบบ
สำรวจความต้ องการทางกายภาพและสั ง คมเพื่ อพั ฒ นาให้เอื้อ ต่ อการจั ดการเรีย นรู้ อย่างมี คุ ณ ภาพ
รายงานการตรวจความสะอาดเวรประจำวัน รายงานโครงการซ่อมแซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แบบรายงานการบันทึกแจ้งซ่อม/ปรับปรุง อาคารสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน แบบรายงานจุดเสี่ยง
ภายในบริเวณโรงเรียน แบบรายงาน มาตรการป้ องกัน กันโรคโควิด 19 ที่ เอื้อ ต่อการเรีย นรู้อย่ างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัยมีมาตรฐาน แบบสำรวจ/แบบประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) รายงานโครงการพัฒนาห้องสมุด รายงานกิจกรรม
ฝึ ก อบรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายงานการจั ด จ้ า งซ่ อ มบำรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สารสนเทศของโรงเรี ย น แบบบั น ทึ ก การใช้ ห้ อ งสมุ ด แบบบั น ทึ ก การใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ เช่ น
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคณิตศาสตร์ ฯลฯ รายงานกิจกรรมการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียน
สารสนเทศของโรงเรียนแบบรายงานโครงการโรงเรียนพอเพี ยงท้องถิ่น (LSS) แบบบันทึกการประชุม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิ นงานโรงเรียนพอเพียงแบบรายงานโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
(LSS) แบบรายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาแบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง หน่วยการเรีย นรู้บูรณาการ สหวิท ยาการ ๘ กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ แบบบันทึกการประชุมการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา
3. จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
สถานศึ ก ษามี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ด้วยการระดมความคิดเห็น จากผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ผู้ น ำชุ ม ชน ผู้ ป กครอง และนั ก เรี ย น
แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา ในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรมีการประชุ มระดมความ
คิดเห็ นร่วมกั นระหว่าง ผู้บริห าร ครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา
จากผลการดำเนิ น งานร่ ว มกั น ในการดำเนิ น
กิ จ กรรมตามเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน และท้องถิ่น

๓๙
จุดเด่น
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) อย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษาตามความต้องการของชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่ งชาติ เป็ นไปได้ในการ
ปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ทำและปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ และแผน ปฏิ บั ติ ก ารประจำปี
การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั จ จุ บั น
สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น
สถานศึกษามีการนำแผนพัฒนาคุณภาพการ
จั ด ก ารศึ ก ษาไป ปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ น าคุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ที่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ สภาพปั จจุบัน สภาพปัญ หา และความ
ต้องการของสถานศึกษา
สถาน ศึ ก ษ ามี ก ารติ ด ตาม ต รวจสอ บ
ประเมิน ผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
โดยการรายงานผลการดำเนิ น โครงการและ
กิ จ กรรม การสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านประจำปี
ตลอดจนการรายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ ต้ น
สังกัด และชุมชน
สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารอั ต รากำลั ง
โดยการคาดก ารณ์ ความต้ อ งก ารบุ ค ลาก ร
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี อั ต รากำลั ง คนตาม
จำนวน คุ ณ สมบั ติ แ ละในเวลาที่ ต้ อ งการและ
เป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ ที่ ส ถานศึ ก ษาวางไว้ แ ละ
มี ก ารวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรทางการศึ ก ษา
อย่างรัดกุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
สถานศึ กษามี ระบบดูแลช่ วยเหลือนั กเรีย น
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุ ค คล เพื่ อ รู้ จั ก สภาพข้ อ มู ล พื้ น ฐาน สภาพ
ปัญ หา และความต้องการของนักเรียนรายบุคคล
เพื่อใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ เป็ น ระบบและเป็ น
ปั จ จุ บั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สถานศึ ก ษาควรบริ ห าร
จั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ
ทั้ง ในส่ วนของการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
สถานศึกษาควรมีการติดตามตรวจสอบ และ
ปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึ ก ษาควรมี ก ารบริ ห ารอั ต รากำลั ง
แ ล ะ ท รั พ ย าก ร ท า งก าร ศึ ก ษ าให้ เพี ย ง พ อ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ปกครองให้เป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ควรตรวจสอบความถู ก ต้ อ งการจั ด ทำแผนการ
จั ด ก ารเรี ย น รู้ ข อ งครู ผู้ ส อ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนควรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สนั บสนุ น ให้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ทางวิ ช าชี พ
ได้ เ ผยแพร่ ผ ลงานหรื อ เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้
กับบุคคลที่สนใจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
จัดให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมชุมชนการ
เรีย นรู้ทางวิช าชีพ มาใช้ในการพัฒ นางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (PLC) ทั้งในและนอกสถานศึกษา
และหรือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษาควรพั ฒ นาปรับ ปรุงแก้ไ ขอาคาร
สถานที่สภาพแวดล้อม ให้มีคุณ ภาพปลอดภัย และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
ครูและบุคลากรและนักเรียน ควรได้รับ
ความรู้รู้เรื่อง อัคคีภัย บรรเทาสาธารณภัย วาตภัย
และการจาราจร

๔๐
จุดเด่น
การส่ง เสริมพั ฒ นาการป้อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ตลอดจน
การส่งต่อภายในและภายนอก
สถานศึ ก ษามี ร ะบบนิ เทศภายในและการ
นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น
การสะท้อนผลการปฏิบั ติงานตามโครงสร้างการ
บริ ห ารงาน 4 ฝ่ า ย/งานกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึ ก ษามี ข้ อ มู ล จากรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล, รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายงาน ฝ่ า ยบริ ห ารงาน ตามโครงสร้ า งการ
บริหารงาน
คณ ะก รรมก ารสถาน ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน
บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแสดงความ
คิดเห็น ตัดสินใจ รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจาก
ผลการดำเนินงานร่วมกัน โดยบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายโดยมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
รับทราบ รับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา การประชุม
ระดมความคิ ด เห็ นเพื่อ กำหนดเป้ าหมายร่ว มกั น
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
และให้ความเห็นชอบในกิจการต่างๆ ของโรงเรียน
มี ก ารระดมทรัพ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
สถาน ศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถาน ศึ ก ษ า
ที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณ ภาพผู้เรียนรอบด้า น
และหลากหลาย
สถาน ศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถาน ศึ ก ษ า
ที่ เชื่ อ ม โย งวิ ถี ชี วิ ต จริ ง แ ละ ค รอ บ ค ลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ที่พัฒนาตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน
สถานศึ ก ษาสนองนโยบาย โดยจั ด ทำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการ

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ กษาควรดำเนิ น การปรับ ปรุง พั ฒ นา
และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ
ควรจั ด อบรม ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้
อาคารสถานที่และการจราจร ให้ครู บุคลากรและ
นักเรียน
การจั ด หาสื่ อ /เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดหาสื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ควรตั้งงบประมาณในการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อสนั บ สนุ น การบริห ารจัด การและ
การจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ควรจั ด ให้ มี ก ารระดมทุ น /ขอรั บ การสนั บ
สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาสื่อ/เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อสนั บ สนุ น การบริห ารจัด การและ
การจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ควรมี ก ารตั้ ง งบประมาณ ในการซ่ อ มแซม
และก ารให้ บริ ก ารใน แผน พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า
(ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
การจัด ทำฐานแหล่ง เรี ยนรู้ ตามหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยให้ นัก เรียนมี ส่ วนร่ว ม
รับ ผิ ด ชอบร่ วมกั บ ครูทั้ ง ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก ภูมิใจ และใช้เป็น
ฐานสำหรับศึ กษาเรียนรู้ ควรดำเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพั ฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพี ยง และ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ในโอการสต่อไป

๔๑
จุดเด่น
กับรายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง
สถานศึกษามีการปรับปรุงและประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
ของตนเองและสถานศึก ษา ให้มี ค วามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ
บุค ลากรทุ กคนได้ เข้ าร่วมโครงการพั ฒ นาชุม ชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิช าชีพ และนำมาประยุ กต์ ใช้ในการพั ฒ นา
ตนเอง พั ฒ นางาน และการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
(PLC) อย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
สถาน ศึ ก ษาจั ด สภาพ แวดล้ อ มทาง
กายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
มี คุ ณ ภ าพ และมี ความปลอดภั ย (เพี ยง พ อ
มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในระดับดีขนึ้ ไป)
สถาน ศึ ก ษ ามี ก ารจั ด ห าเท คโน โลยี
สารสนเทศตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาเทคโน โลยี
สารสนเทศอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างเหมาะสมกั บ ทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้
สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงาน
โรงเรี ย นพอเพี ย ง และการน้ อ มนำหลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุ ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารนำแผนงานไปปฏิ บั ติ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

๔๒
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษามีการตรวจสอบและปรับปรุง
การพั ฒ นาการดำเนิ น งานโรงเรียนพอเพีย งและ
การน้ อ มนำหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิ่น
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) การทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
5) ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6) พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศึก ษาโดยใช้ โรงเรีย นเป็ น ฐาน ประสานความร่ว มมื อระหว่ า ง
โรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8) พัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก่ น พิ ท ยาลั ย ดำเนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรม อย่ า งหลากหลาย
ส่งเสริมให้ ครูทุ กคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจ กรรมอบรม
ทบทวนการปรับปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการ
เรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนจั ดทำโครงการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา
และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทางการสอนคิด (Thinking School)
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้กลวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา ในรายวิชาภาษาไทยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะของผู้เรียน(Individual
Implementation Plan : IIP) เพื่อพัฒ นาทักษะด้านการอ่าน เขียน และสื่อสาร โรงเรียนส่งเสริมให้ครู
ทุ ก คนมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าชี พ แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC) ทุ ก กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ในชั่ว โมงที่ ๘ ของวั นอั ง คาร
ในปีการศึกษา 256๓ ทำการเปิดชั้นเรียนต่อเนื่อง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาการดำเนิน

๔๓
โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ TSIP โดยจัดตารางให้ครูทุกคนเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียนครบ ๘ กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ในระดั บ ชั้ น ม.๑ - ม.๔ ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เทศก์ อาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่ อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ต่อไป ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการ
จัด การเรี ยนรู้ด้ วยกระบวนการ High Impact Practice ส่ ว นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ครูผู้ ส อนได้ อ อกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการะบวนการ Five Practices ร่วมกับโปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ
ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนที่นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่ อในการจัดการ
เรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง / ภาคเรียน ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ รวมถึงใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ เรียน ครูทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปถ.๐๕) แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึก
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน แบบทดสอบเพื่ อประเมินทักษะการคิด ครูทุกคนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรี ยน เพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ คือแบบรายงานผลการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน (ปถ.๐๖) ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณ ภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น (TSIP) เข้ า ร่ ว มสั ง เกตชั้ น เรี ย นเรี ย นรู้ แ ละ
ประสบการณ์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ครูผู้เปิดห้ องเรียนนำไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ จั ดให้ ค รูและผู้เกี่ ยวข้ อง เช่น ผู้บ ริห าร ศึก ษานิเทศก์ อาจารย์ มหาวิท ยาลัย เข้ าร่วมกิ จกรรม
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับผ่านกระบวนการ PLC Revise เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และขยายผล และพัฒนาต่อไป
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็น ภาพความสำเร็จ ด้านกระบวนการจัด การเรียนการสอนที่ เน้ นผู้เรีย นเป็ นสำคั ญ
ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ รายงานโครงการส่งเสริมจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning นำเครื่องมือ
การสอนคิ ด และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley Walk ตรวจสอบได้ จาก
แบบบั น ทึ ก การส่ งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบบั น ทึ ก การศึ ก ษาชั้ น เรี ย น กิ จ กรรมพั ฒ นาวิช าชี พ
แบบชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู้ ท างวิช าชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทุ ก กลุ่ ม สาระ
ครูทุกคน และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบได้จาก แบบบันทึ ก
การส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น ปัจจุบัน สถานศึกษา
มี ก ารจั ด ระบบซอร์ ฟ แวร์ ที่ ทั น สมั ย ระบบ LEC ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ระบบ DLIT
ระบบ Secondary bookmark ระบบ SDQ bookmarkการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในห้องเรียน
ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual และระบบ

๔๔
KKU SMART LEARNING มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู ทุ ก คนใช้ แหล่ง เรี ยนรู้แ ละ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจัด การเรี ย นรู้ ตรวจสอบได้ จ าก แบบบั น ทึ ก
การส่ง สื่อการจั ดการเรียนรู้ แบบสรุปการใช้แหล่ง เรียนรู้และภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น มีก ารวางแผนนิ เทศ
ติดตามกระบวนการบริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตาม จัดตารางสอนชั่วโมงที่ 8 ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ แ ลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ก่อ นและหลังการนำแผนการจั ด การเรียนรู้ ไปใช้กั บ ผู้ เรีย น รวมทั้ ง ปั ญ หาที่ พ บ
ในห้ อ งเรี ย น เพื่ อ นำข้ อ เสนอแนะไปพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และนำมาขยายผล
กับครูทั้งโรงเรียน โดยครูมีการจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด ของแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน ครูผู้ส อนมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา และสามารถปรับ
ให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมี การจัด
กิ จ กรรมให้ ค รู ว างแผนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ บ รรลุ ต ามหลั ก สู ต ร โดยใช้ ก ระบวนการ PDCA
ซึ่ง มี กระบวนการโดยการนำผลการประเมิ น การเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ย น ที่ ได้ จ ากการจัด กิ จ กรรมเรีย นรู้
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย
ของผู้เรียน โดยการจัดทำวิจัยและเขียนปรากฏการณ์ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งนำจุดเด่น
ของผู้ เรี ย นมาส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความก้ าวหน้ า ในด้ าน การเรีย นยิ่ ง ขึ้ น ตามความสามารถและ
ความต้องการของผู้เรี ยนเป็นรายบุคคล งานทะเบียนวัดผล และประเมิน ผล ตรวจสอบได้จากข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุกรายวิชา
และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professinal Learning Community : PLC)
ทุกกลุ่มสาระในปีการศึกษา 2563 ทำการเปิดชั้น
เรียนได้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน
วิจัยในชั้นเรียน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อในการ

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ในการจัดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
ครู ค วรได้ รั บ การอบรมเทคนิ ค และทั ก ษะ
ต่ า ง ๆ อย่ า งหลากหลายและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การ
พัฒ นาแผนการจัด การเรียนรู้ ในแต่ ละกลุ่ม สาระ
และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียงิ่ ขึ้น
ส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในการผลิตสื่อและ
การจั ด ใช้ เทคโนโลยี ในการจั ด การเรีย นการสอน
อย่ างต่อ เนื่ อ งและเป็ นระบบส่ง เสริม ให้ ครูทุ ก คน
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้
ส่ ง เสริ ส นั บ สนุ น ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นาในการจั ด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ได้รับการอบรม
เทคนิคและทักษะต่าง อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๔๕
จุดเด่น
จัดการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย
1 ชิ้น 2/ ภาคเรียนสถานศึกษามีการจัดระบบ
ซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ระบบ LEC ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ Secondary
bookmark ระบบ SDQ bookmarkการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในห้องเรียน ห้องเรียน
กระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual และระบบ KKU
SMART LEARNING มีการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้มาสอดแทรกในการ
จัดการเรียนรู้
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่อ
อนาคต (ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน
คิดคำนวณ และสร้างแรงบันดาลใจ ทุกวันอังคาร
พฤหัสบดีและศุกร์ ในคาบที่ 7 จัดตารางสอน
ชั่วโมงที่ 8 ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนและหลังการนำ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน รวมทั้งปัญหา
ที่พบในห้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานศึกษาใช้ระบบตรวจสอบและระเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการของ
PDCA มีการวางแผนประชุมครูเพื่อให้แนวทางก่อน
การดำเนินงาน มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
มีการตรวจสอบและประเมินผล นำผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ และนอกจากนี้ครูยงั
ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผูเ้ รียนเป็น
สำคัญ ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่
ชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดของรายวิชา และมีการแจ้งผลการประเมิน
แก่ผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ ติดตาม

จุดที่ควรพัฒนา
เพื่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารจั ด อบรมทบทวนการออกข้ อ สอบ
และการใช้เครื่องมือการวัด ประเมินผลผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย
ครูค วรได้ รับ การอบรมแนวทางการวั ด และ
ประเมินผลครบทุกคน ส่งเสริมให้ครูทุกคน ทุกกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ เ ปิ ด ชั้ น เรี ย น เพื่ อ เปิ ด โอกาส
ให้ ครูผู้สอนได้แ ลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ และสะท้อ นผล
กลั บ เพื่ อ นำไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การ
เรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาผู้ เรี ย นต่ อ ไป สถานศึ ก ษาควร
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๔๖
จุดเด่น
และพัฒนาผลการเรียนของตนเอง ที่สำคัญครูทุก
คนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยผ่านชุมชนการ
เรียนรู้ PLC สถานศึกษาจัดให้ครู และผู้เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้
ครูผู้สอนนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑) พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวทางการสอนคิด
(Thinking School) กระบวนการ HIP Five Practice และกลวิธีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลาย
ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้หรือได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง สู่การนำไปปฏิบัติได้
๒) พัฒนาครูตามศักยภาพและความต้องการพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)
๓) พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔) พัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้
๕) พัฒนากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้ง เป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ระดับ ดีเลิศ ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนและคุ ณ ลักษณะที่พึ ง ประสงค์ข องผู้เรีย น ส่ง ผลให้ ผู้เรียนมีทั กษะในการอ่ าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ พั ฒ นาตามศั ก ยภาพและความสนใจ จั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในให้ เ หมาะสม
มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกี ฬ าและกรี ฑ าได้ รั บ รางวั ล ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ
หลายรายการ

๔๗
มีการดำเนิ นการวิเคราะห์สภาพปั ญ หา ผลการจั ดการศึ กษาที่ ผ่านมา โดยใช้ ข้อมู ล
พื้นฐานในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและ ป้าหมาย อย่างชัดเจน ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณ ภาพผู้ เรีย นรอบด้ าน ตามหลัก สูต รสถานศึ ก ษา ทุ ก กลุ่ม เป้ าหมาย เชื่อ มโยงกั บ ชีวิ ตจริง จั ด ทำ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
พัฒ นาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
พระธาตุ ข ามแก่ น พิ ท ยาลั ย พั ฒ นาการดำเนิ น งานโรงเรี ย นพอเพี ย งและการน้ อ มนำหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงอย่ างต่ อเนื่ อง ประสานความร่วมมื อในการด้ านบริหารจัด การโดยใช้ โรงเรีย น
เป็นฐาน
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๓) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เชิงรุก (Active learning)
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดโดยใช้เครื่องมือสอนคิด Thinking Tools และกลวิธีที่หลากหลาย เน้นการ
ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้ เรี ย น รวมทั้ ง ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC)
และนำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
เป้ าหมายผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น สถานศึ กษามี แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ ง
กับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น สังกัดรวมทั้งทันต่ อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม มีแผนงานโครงการพัฒนาระบบประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจัดทำแผนงาน
และโครงการอย่างเป็น ระบบ โครงการจัดการเรียนรู้ที่ เน้ นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒ นาแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Thinking School โครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายใน โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โครงการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS)
โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมชุมนุม โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการ
จัดการเรี ย นรู้/แนวทางการจัดการเรีย นรู้ กิจ กรรมการเรียนรู้ที่ เน้ นการพั ฒ นาผู้เ รี ยนเป็ นรายบุ คคล
โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร โดยใช้กระบวนการ PDCA จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม เกียรติบั ตร รางวัล จากการประกวด
แข่งขันของผู้เรียน และเกียรติบัตร รางวัลของครู

๔๘
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 1. ยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-Net)
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังส่งผลให้ผู้เรียน ๒ . พั ฒ น า ก าร อ่ าน ก าร เขี ย น ภ าษ าไท ย
มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณให้กับผู้เรียน
2. สถานศึ ก ษากำหนดให้ ค รูทุ ก คนจั ด ทำ ๓. พั ฒ นาความสามารถในการสรุ ป องค์ ค วามรู้
แผนการจั ด การเรีย นรู้ เชิ งรุ ก (Active Learning) การคิ ด ขั้ น สู ง การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ก ารสร้ า ง
ร่วมกับเครื่องมือสอนคิด Thinking Tools ร่วมกับ นวัตกรรมของผู้เรียน
กลวิธีอื่นๆที่เหมาะสม บูรณาการตามหลักปรัชญา ๔. การเสริม สร้ า งระเบี ย บวิ นั ย ในการปฏิ บั ติ ต น
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การใช้ เทคโนโลยี และจิ ต อาสาของผู้ เรี ย นอย่ า ง
3. การสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการบริ ห าร ต่อเนื่อง
จัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้อง
๕. พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
4. สถานศึ ก ษามี โ ครงการส่ ง เสริ ม ความ และการสอนคิด และบูรณาการการเรียนรู้ตามหลัก
เป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการบริ ห าร
5. ครู มี ค วามตั้ ง ใจมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นา จัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ และเข้าร่วมกระบวนการสร้าง ๖. การประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึ ก ษาน้ อ มนำหลั ก ปรั ช ญาของ ๗.การบริห ารจั ด การด้ านเทคโนโลยี ให้ เพี ย งพอ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา
และเหมาะสม ต่อการใช้งาน และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2) การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
3) การพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4) การพัฒนา สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษา

๔๙
บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
คำอธิบาย : ผูเ้ รียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด ในแต่ละระดับชัน้
มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ตามมาตรฐาน
คุณภาพ
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 ผู้เรียนร้อยละ
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ดีเลิศ
มีความสามารถใน ๘๙.๒๕ มี
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม
การอ่าน เขียน
ความสามารถใน วางแผนและดำเนินงานดังนี้
และสื่อสาร
การอ่าน เขียน
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาษาไทย
และสื่อสาร
เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน เขียน
ภาษาไทย
และสื่อสารภาษาไทย
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active
Learning ตามแนวทาง High Impact
Practices และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคล Individual Implementation Plan
(IIP) และนำแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านภาษาไทย ไปปรับใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการจัด
กิจกรรมแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) จึงทำให้ผู้เรียนร้อยละ 91 มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสาร
ภาษาไทย
3. มีการจัดโครงการพัฒนาการอ่านการเขียน
และกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น
ชุมนุมรักภาษาไทย เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทย
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป

๕๐
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 75
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
76.95
มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน
และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน 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 76.95 มี
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
3. มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสต์และวันขึ้น
ปีใหม่ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น
ชุมนุมคอสเวิดเกมส์ เพื่อเป็นการฝึกและ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น โครงงาน
ภาษาอังกฤษ ผลจากการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๕๑
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 75
มีความสามารถใน
การคิดคำนวณ

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
76.42 มี
ความสามารถใน
การคิดคำนวณ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม
วางแผนและดำเนินงานดังนี้
๑ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถ
การคิด วิเคราะห์ โดยกำหนดให้เป็น
จุดประสงค์ทางวิชาชีพ ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย และ
ทางโรงเรียนได้รว่ มกันขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ร่วมกับคุรุสภาและ
สถาบันคีนัน โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Five Practices ร่วมกับ
โปรแกรมคิดคำนวณตารางตัวเลข 100 ช่อง
๒. กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
เครื่องมือการสอนคิดแบบThinking school
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เช่น Group of 4
,Think pair share, Gallery walk, และExit
ticket เป็นต้น
๓. การประเมินผลโดยการใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทุก
ระดับชั้น ผลการประเมิน ผู้เรียนร้อยละ
75.17 มีความสามารถในการคิดคำนวณ
๔. มีการนำข้อเสนอแนะในโครงการและ
กิจกรรม ไปปรับใช้ในการวางแผนและจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๕๒
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 2 มีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบ
ครอบโดยใช้เหตุประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่าง
มีระบบ
มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ตามมาตรฐาน
คุณภาพ
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 75 ผู้เรียนร้อยละ
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดี
มีความสามารถใน ๗๗.๒๙ มี
ที่ กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม
การคิดวิเคราะห์ ความสามารถใน วางแผนและดำเนินงานดังนี้
การคิดวิเคราะห์ ๑. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ โดยกำหนดให้เป็นจุดประสงค์
ทางวิชาชีพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทาง
โรงเรียนได้เข้าร่วมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับคุรุสภา และ
สถาบัน KENAN โดยครูผู้สอนออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ High
Impact Practices และ Five Practices
๒. กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น
เครื่องมือสอนคิด Thinking School และใช้
กลวิธีการสอนที่หลากหลาย
๓. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทุกระดับชั้น
ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 77.29
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีต่อไป

๕๓
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 75
มีความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
75.51 มี
ความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
๑ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือ-เนตร
นารี
๒ กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น
เครื่องมือสอนคิด Thinking School และใช้
กลวิธีที่หลากหลาย
๓ การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทุกระดับชั้น ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ
75.51 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิยา
รณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
๔ มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีต่อไป

ดี

๕๔
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 75
มีความสามารถใน
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
77.66 มี
ความสามารถใน
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
๑. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้
๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้น
เครื่องมือสอนคิด ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด
Thinking School เช่น เทคนิค Think –
Pair-Share , I Think We Think
,Gallery Walk และกลวิธีที่หลากหลาย
๓. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทุกระดับชั้น ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ
77.66 มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีต่อไป

ดี

๕๕

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 75
มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
76.๗๑ มี
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
การการแก้ปัญหา ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี
2. กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น
เครื่องมือสอนคิด Thinking School และ
เทคนิค กลวิธีที่หลากหลาย
มีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด
และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
๓. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทุกระดับชั้น
ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 76.71 มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีต่อไป

ดี

๕๖
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3 มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม
คำอธิบาย : ผูเ้ รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ตามมาตรฐาน
คุณภาพ
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 ผู้เรียนร้อยละ
จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดี
มีความสามารถใน 8๙.๔1 มี
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม
การเก็บรวบรวม ความสามารถใน วางแผนและดำเนินงานดังนี้
ความรู้ได้ด้วย
การเก็บรวบรวม 1. พัฒ นาผู้เรียนได้มี ความสามารถในการสร้าง
ตนเอง
ความรู้ได้ด้วย
นวัตกรรมโดยมีการวิ เคราะห์ผู้เรียนและสำรวจ
ตนเอง
ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น วางแผนในการจั ด
กิ จก รรม ที่ ห ลาก ห ลายแ ละ ต่ อ เนื่ อ งผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่นในรายวิชา
หลักสูตร SBMLD กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการ
เรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าและกิ จ กรรมรั ก การ
อ่าน
2. ผู้ เรี ยนได้ รั บ การพั ฒ นาผ่ านกิ จ กรรมชุม นุ ม
เพิ่ มเวลารู้ กิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เ รียนกิ จกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
Active learning,Thinking Tools,STEM กลวิ ธี
ที่หลากหลาย เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
3. มีกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอ
ผลงาน เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
การนำเสนอโครงงานนักเรียน เป็นต้น
4. มี ก ารสรุ ป รายงานของการจั ด การเรี ย นรู้
บันทึกหลักการจัดการเรียนรู้ รายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหา
ข้อเสนอแนะนำไปวางแผนการปรับปรุงปีต่อไป

๕๗

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยการ
ทำงานเป็นทีม

ผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
83.33 มี
ความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยการ
ทำงานเป็นทีม

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม
วางแผนและดำเนินงานดังนี้
1. พัฒ นาผู้เรียนได้มีค วามสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ ผู้เรียนและสำรวจ
ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น วางแผนในการจั ด
กิ จ ก ร รม ที่ ห ลาก ห ลาย แ ละ ต่ อ เนื่ อ งผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่ นในรายวิชา
หลักสูตร SBMLD กิจกรรมชุม นุม กิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมรักการอ่าน
2. ผู้ เรีย นได้ รับ การพั ฒ นาผ่ านกิ จ กรรมชุ ม นุ ม
เพิ่ ม เวลารู้ กิ จกรรมพั ฒ นาผู้เรีย นกิจ กรรมการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
Active learning,Thinking Tools,STEM กลวิ ธี
ที่หลากหลาย เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
3. มีกระบวนการวัดและประเมิ นผลผู้เรียนด้วย
เครื่อ งมื อที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอ
ผลงาน เช่ น การจั ด กิ จกรรมตลาดนั ดพอเพี ย ง
การนำเสนอโครงงานนักเรียน เป็นต้น
4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู้
บันทึกหลักการจัดการเรียนรู้ รายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหา
ข้อเสนอแนะนำไปวางแผนการปรับปรุงปีต่อไป

ดี

๕๘

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีความสามารถใน
การเชื่อมโยงองค์
ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
83.72
มีความสามารถใน
การเชื่อมโยงองค์
ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
1. พั ฒ นาผู้ เรี ย นได้ มี ค วามสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและ
สำรวจความต้องการของผู้เรี ยน วางแผนใน
การจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและต่ อ เนื่ อ ง
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่นใน
รายวิ ช า หลั ก สู ต ร SBMLD กิ จ กรรมชุ ม นุ ม
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมชุมนุม
เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมโครงงาน
ผ่ าน ก ร ะ บ ว น ก าร แ ล ะ วิ ธี ก าร ส อ น ที่
หลากหลาย เช่น
Active learning,
Thinking Tools,STEM กลวิ ธี ที่ ห ลากหลาย
เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3. มีกระบวนการวัด และประเมิน ผลผู้เรีย น
ด้วยเครื่อ งมือ ที่ เหมาะสมผ่ านกระบวนการ
นำเสนอผลงาน เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัด
พอเพียงการนำเสนอโครงงานนักเรียนการนำ
นักเรียนเข้าร่วมโครงงานนักเรียน เป็นต้น
4. มีการสรุปรายงานของการจัดการเรียนรู้
บั น ทึ ก หลั ก การจั ด การเรีย นรู้ รายงานการ
พัฒ นาคุณภาพผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำ
ปั ญ หาข้ อ เสนอแน ะน ำไปวางแผน การ
ปรับปรุงปีต่อไป

ดี

๕๙
มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
เรียนรู้

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
80.54 มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
เรียนรู้

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม
การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้
แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้าน
การเรียนรู้และสอดแทรกสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป

ดี

๖๐

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
8๔.๕๗ มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม
การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้
แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้าน
การเรียนรู้และสอดแทรกสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป

ดี

๖๑

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

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
8๓.๒๒
มีความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
ทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม
การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้
แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้าน
การเรียนรู้และสอดแทรกสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป

ดี

๖๒
มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
คำอธิบาย: ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ
หรือ ผลการทดสอบอื่นๆ
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่
๒.๐๐ ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
๘๙.๐๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม
วางแผนและดำเนินงานดังนี้
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษา มีการ
ประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย
๒.ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ
(กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking
School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการเปิด
ชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน
๓.ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
๔.นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมาวางแผน
และพัฒนาในปีต่อไป

ดีเลิศ

๖๓

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

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
๙๒.๓๑ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
๑.ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษา มีการ
ประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย
มีการประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย
๒.ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ
(กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking
School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการเปิด
ชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดแทรกข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บ
คะแนน ข้อสอบ กลางภาค และข้อสอบ
ปลายภาคทุกรายวิชา ที่ทำการสอบ O-Net
และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน
๓. ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และ
ยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด
๔. นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมา
วางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

ดีเลิศ

๖๔
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ร้อยละ ๔๐ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net ที่
มี T-SCORE
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้เรียนร้อยละ
๙๔.๑๒ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
สูงกว่ามาตรฐาน
๑. เนื่องจาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
สถานศึกษา มีการประชุม วางแผนการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกันโดย
๒. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ
(กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking
School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการเปิด
ชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดแทรกข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บ
คะแนน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลาย
ภาคทุกรายวิชาที่ทำการสอบ O-Net และ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน
๓. ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และ
ยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่า ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด
๔. นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมาวางแผน
และพัฒนาในปีต่อไป

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

๖๕
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อย :6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คำอธิบาย: ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทำงาน หรืองานอาชีพ
มาตรฐาน
ผลการ
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ดำเนินงานตาม
คุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
1.ผู้เรียนร้อยละ ผู้เรียนร้อยละ จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ดี
80 มีความรู้
๘๔.๒๐ มี
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผน
เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับ และดำเนินงาน ดังนี้
การศึกษาต่อใน การศึกษาต่อใน ๑.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ระดับที่สูงขึ้น
ระดับที่สูงขึ้น การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การทำงานหรือ การทำงานหรือ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
๒.โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านงาน
งานอาชีพ
งานอาชีพ
อาชีพผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรม
ชุมนุม แนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
๓.การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้สุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทำงานหรืออาชีพ
๔.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป

๖๖
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
2.ผู้เรียนร้อยละ
80 มีทักษะ
พื้นฐาน ในการ
จัดการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
การทำงานหรือ
งานอาชีพ

ผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
8๓.11 มีทักษะ
พื้นฐาน ในการ
จัดการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
การทำงานหรือ
งานอาชีพ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผน
และดำเนินงาน ดังนี้
๑.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงาน
หรืองานอาชีพ
๒.โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้าน
งานอาชีพ ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ รายวิชาที่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศตามหลักสูตรSBMLDเช่น อาหารไทย กีตาร์ และ
และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทีเกี่ยวกับงาน
ด้านอาชีพ
๓.มีการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดอบรมการฝึกทักษะด้าน
อาชีพสุจริต สุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรือ
อาชีพ
๔.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป

ดี

๖๗
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
3.ผู้เรียนร้อย
ละ 80 มีเจต
คติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่
สูงขึ้น การ
ทำงาน หรือ
งานอาชีพ

ผลการ
ดำเนินงาน
ตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
95.12 มีเจต
คติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่
สูงขึ้น การ
ทำงาน หรือ
งานอาชีพ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ

ดีเลิศ

ตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพ

๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ รายวิชาที่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตาม
หลักสูตรSBMLD เช่น อาหารไทย กีตาร์ และโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและ กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
๓. มีการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้จัดอบรมด้านอาชีพสุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืออาชีพ
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป

๖๘
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 1 การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
100 มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ
มีวินัย และค่านิยมที่ดีงาม
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการ
ตั้งค่าเป้าหมาย ที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมวันศุกร์ กิจกรรมคนดีศรีพระ
ธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของผู้เรียน กิจกรรมทำความ
สะอาดพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมเข้าแถว
หน้าเสาธง- โฮมรูม เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ 100 อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๖๙
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
เคารพในกฎกติกา
ตามที่สถานศึกษา
กำหนด

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
100 เคารพ
ในกฎกติกาตามที่
สถานศึกษา
กำหนด

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงาน ดังนี้
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เคารพ
กฎกติกา ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคม
2. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิจกรรม
เข้าแถวหน้าเสาธง- โฮมรูมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมวันศุกร์ กิจกรรม คนดีศรี
พระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน กิจกรรม
ทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน
เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนเคารพในกฎกติกา
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป-มีการนำ
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๗๐

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีค่านิยมและ
จิตสำนึกที่ดีตามที่
สถานศึกษา
กำหนด

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
100 มีคา่ นิยม
และจิตสำนึกที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
กำหนด

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ มี
ค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันศุกร์ กิจกรรม
คนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน
กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณ
โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงโฮมรูม เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ
100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีค่านิยม
และจิตสำนึกที่ดี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน ที่
กำหนด
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนใน ปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๗๑
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น
ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
100
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นตามที่
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตนเอง
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มี
การตั้งค่าเป้าหมาย ที่ชัดเจน เช่น กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส กิจกรรมบวงสรวง
พระธาตุขามแก่น เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน (ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อย
ละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
๔. มีการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด

ดีเลิศ

๗๒
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย
ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ.
100 เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย
ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มี
การตั้งค่าเป้าหมาย ที่ชัดเจน เช่น กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาสกิจกรรม
บวงสรวงพระธาตุขามแก่น เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อย
ละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด
๔. มีการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ
100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด
มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผน
ในปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๗๓
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
100 มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทยตามที่
หลักสูตร
สถานศึกษา
กำหนด

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประ
เพณ๊ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
การตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ท้องถิน่ กิจกรรมบวงสรวงพระธาตุขามแก่น
เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อย
ละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่
กำหนด
๔. มีการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผน
ในปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๗๔
มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย
คำอธิบาย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ตามมาตรฐาน
คุณภาพ
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 ผู้เรียนร้อยละ
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ยอมรับบนความ 94.19 มีการ
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
แตกต่างระหว่าง ยอบรับบนความ ดังนี้
บุคคลในด้าน เพศ แตกต่างระหว่าง ๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
วัย เชื้อชาติ
บุคคลในด้าน เพศ การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีการ
ศาสนา ภาษา
วัย เชื้อชาติ
ยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
วัฒนธรรม
ศาสนา ภาษา
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี
วัฒนธรรม
ประเพณี
ประเพณี
๒. โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยได้ดำเนินการ
ประชุมวางแผน ออกคำสั่งดำเนินงานตามแผน
พัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน และกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
ทำความสะอาดภายในโรงเรียน
๓. ส่งผลให้นักเรียนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน
เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ ด้วยการจัดให้นักเรียนได้มีการ
รู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง มีประธาน มี
รองประธาน มีกรรมการนักเรียน มีผู้นำและผู้
ตามที่ดี มีการบริหารการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง
ทำให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจ
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผน
ในปีการศึกษาต่อไป

๗๕

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

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
100 อยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม
ประเพณี

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
๒. โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยได้ดำเนินการ
ประชุมวางแผน ออกคำสั่งดำเนินงานตาม
แผน พัฒนาผู้เรียนจาก กิจกรรมการจัดการ
เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
๓. ส่งผลให้นักเรียนยอมรับและเห็นความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ความคิด ความ
เชื่อ เพศ เชื้อชาติ ศาสนาเป็นต้น สามารถ
แก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป

ดีเลิศ

๗๖
มาตรฐานที่ 1: คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
คำอธิบาย: ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีสุขภาพกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
8591 มีสุขภาพ
กายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เช่น กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬา
ภายใน กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวัน
พฤหัสบดีและกิจกรรมส่งเสริมความเลิศด้าน
กีฬา
2. มีการประชุมวางแผนออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์
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

๗๗
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม
ที่ดี

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
95.12
มีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม
ที่ดี

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาพจิตอารมณ์และสังคมที่ดี เช่น ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน
และ กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวัน
พฤหัสบดี
2. มีการประชุมวางแผนออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตอารมณ์และ
สังคมที่ดี เช่น ดำเนินตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวัน
พฤหัสบดี และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี
และนันทนาการ
3. ครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม บันทึก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและ
นันทนาการ
4. นำข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ต่อไปพฤหัสบดี และ กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ดนตรีและนันทนาการ

ดีเลิศ

๗๘

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
สามารถแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
95.12
สามารถแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม

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

ดีเลิศ

๗๙
มาตรฐานที่.1คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่.1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่5) มีวินัย รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม
คำอธิบาย ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ แต่งกายถูกระเบียบ มาเรียนทันเวลา ส่งงานตาม
กำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักคัดแยกขยะ รักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และสวนพอเพียง
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
๘๙.๒๖ ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

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

ดีเลิศ

๘๐
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ
95.45 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย รักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่ง
ให้ครูประจำชั้น กำกับติดตามประเมินการเข้า
แถวของนักเรียนทุกวัน
3. ครูประจำชั้น กำกับติดตามประเมินการ
เข้าแถวของนักเรียนทุกวัน โดยบันทึกโฮมรูม
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมา
เข้าแถวให้ทันเวลาตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน
ผู้เรียนร้อยละ 80 ผู้เรียนร้อยละ
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ในระดับชั้น
96.67 ใน
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
มัธยมศึกษาส่งงาน ระดับชั้น
ดังนี้
ตามเวลากำหนด มัธยมศึกษาส่งงาน 1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามเวลากำหนด การศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย รักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โดยมีครูผู้สอน
ประจำรายวิชาเป็นผู้ กำกับ ติดตามการส่ง
งานตามเวลาที่กำหนด
3. ครูผู้สอน กำกับ ติดตาม และบันทึกการส่ง
งานของนักเรียนประจำวิชา
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมี
วินัย ในการส่งงาน

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

๘๑

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษารักการ
เล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกาย

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
8๕.๗1 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษารักการ
เล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกาย

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

ดีเลิศ

๘๒
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษารู้จัก
คัดแยกขยะรักษา
ความสะอาดเขต
รับผิดชอบ

ผู้เรียนร้อยละ 80
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาพัฒนา
สวนเขตรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ
89.93 ใน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาคัด
แยกขยะรักษา
ความสะอาดเขต
รับผิดชอบ

จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมี
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
๘๙.๙๓ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาพัฒนา
สวนเขตรับผิดชอบ

จากผลการดำเนินงานตามที่กำหนดเห็นได้จากที่

ดีเลิศ

โรงเรียนได้มีดำเนินงานดังนี้
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย รักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายอย่างเหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่ง
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบสวนพอเพียง
3. ครูผู้รับผิดชอบสวนพอเพียงบันทึกการ
พัฒนาสวนเขตพื้นที่รับผิดชอบของทุก
ระดับชั้น
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมี
วินัย รักษ์สิ่งแวดล้อม

๘๓
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
คำอธิบาย สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มาตรฐาน
ผลการ
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ดำเนินงานตาม
คุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
สถานศึกษามีการ สถานศึกษามี จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดีเลิศ
กำหนดเป้าหมาย การกำหนด
ดำเนินงานดังนี้
วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย
๑. สถานศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ
พันธกิจ ไว้อย่าง วิสัยทัศน์ และ แผนพัฒนาการศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ชัดเจนสอดคล้อง พันธกิจ ไว้อย่าง คุณภาพเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้ SWOT ผ่าน
กับบริบทของ
ชัดเจน
กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการศึกษา รวบรวมข้อมูล
สถานศึกษา ความ สอดคล้องกับ ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและ
ต้องการของชุมชน บริบทของ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ท้องถิ่น
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน แล้ว
วัตถุประสงค์ของ ความต้องการ นำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
แผนการศึกษา
ของชุมชน
ของสถานศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย
แห่งชาติ นโยบาย ท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการจัดการศึกษา
ของรัฐบาลและ
วัตถุประสงค์
๒. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.
ของต้นสังกัด
ของแผนการ
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่สอดคล้องกับ
รวมทั้งทันต่อการ ศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงของ นโยบายของ
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
รัฐบาลและของ สังคม
ต้นสังกัดรวมทั้ง ๓. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพ
ทันต่อการ
การศึกษาห้าปีต่อที่ประชุมครูและบุคลากรทางการ
เปลี่ยนแปลง
ศึกษาประจำเดือน การประชุมผู้ปกครอง การ
ของสังคม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ไป
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในครั้งต่อไป

๘๔
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งใน
ส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
ผลการ
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา ดำเนินงาน
คุณภาพ
ของ
ตาม
สถานศึกษา มาตรฐาน
สถานศึกษา สถานศึกษา จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน ดังนี้
ดีเลิศ
มีการจัดทำ มีการจัดทำ ๑.สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนพัฒนา แผนพัฒนา ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณภาพ
คุณภาพ
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
การจัดการ การจัด
ท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือ
ศึกษาที่
การศึกษาที่ ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ครอบคลุม ครอบคลุม ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยโรงเรียนจัดทำ SWOT เพื่อ
มาตรฐาน มาตรฐาน สำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการ ทราบปัญหาในสถานศึกษา
การศึกษาไว้ การศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน ไว้อย่าง
๒. มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
โดยความ ชัดเจน โดย และเป็นระบบ โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน
ร่วมมือ
ความ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของ
ร่วมมือของ ของสถานศึกษา มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
ผู้เกีย่ วข้อง ผู้เกี่ยวข้อง ๓.จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกฝ่าย
ทุกฝ่าย
สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน จัดส่งผลการประเมิน
สอดคล้อง สอดคล้อง ตนเอง
กับบริบท กับบริบท ๔.นำข้อมูลผลการประเมินตนเองมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำ
ของ
ของ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย
สถานศึกษา สถานศึกษา กระบวนการ PDCA
ความ
ความ
ต้องการ
ต้องการ
ของชุมชน ของชุมชน
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

๘๕
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
นำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษามีการ
นำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงานดังนี้
๑.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใน
โรงเรียน
๒.นำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ที่
ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมในโรงเรียนที่
เกิดจากการสำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการ
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา
ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น
๓. สรุปผลการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ดีเลิศ

๘๖

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษามีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ
๒. มีการนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการและ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ผลการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจน
การรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาต่อชุมชน และต้น
สังกัด
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

๘๗
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบการ
บริห ารอั ต รากำลัง และ
ทรัพยากรทางการศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
สถานศึกษามีระบบการ จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มี
ดีเลิศ
บริห ารอั ต รากำลัง และ ดำเนินงานดังนี้
ทรัพยากรทางการศึกษา ๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
คุณภาพ ด้านบริหารการจัดการ
อัตรากำลังและทรัพยากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ
๒. จัดทำแผนการจัดการอัตรากำลัง
ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน และ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา ๕ ปี แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๓. มีการรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา และ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๘๘

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ตามเกณฑ์ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ตามเกณฑ์ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่พัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
๒. โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อทราบสภาพข้อมูลพื้นฐาน และปัญหา
สำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน การ
ส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การส่งต่อภายในและภายนอก
๓. โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รายงานผลการดำเนินงาน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แนะแนว และแบบ
บันทึกกิจกรรมโฮมรูม และมีการสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ดีเลิศ

๘๙

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบ
นิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบตามเกณฑ์

ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
มาตรฐาน
สถานศึกษามีระบบ
จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มี
นิเทศภายในอย่างเป็น ดำเนินงาน ดังนี้
ระบบตามเกณฑ์
๑. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาทั้ง ๔ ฝ่าย อย่างเป็น
ระบบ
๒. มีการวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา การปฏิบัติตามแผน
การนิเทศ การติดตาม การ
ตรวจสอบและประเมินผล
สถานศึกษา และการปรับปรุง
การนิเทศภายในสถานศึกษา
๓. รายงานโครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และกิจกรรมนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ด้วยกระบวนการ PDCA
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาต่อไป

ระดับ
คุณภาพ
ดี

๙๐

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามี
ข้อมูลจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล, ราย
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้, รายงาน
ฝ่ายตามโครงสร้าง
การบริหาร

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

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

จากผลการดำเนินงานโรงเรียนได้มีดำเนินงาน
ดังนี้
๑. โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงและวางแนว
ปฏิบัติ โดยมีการออกคำสั่งมอบหมายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔
ฝ่าย และงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามคำสั่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษาและให้รายงาน
รายบุคคล รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงาน
ฝ่ายบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารและ
รายงานโครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละคนได้
รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน
๓. สามารถนำข้อมูลการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการประชุม
ชี้แจงและวางแนวปฏิบัติ โดยมีการออกคำสั่ง
มอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง
การบริหารงาน ๔ ฝ่าย และงานในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
สถานศึกษาและให้รายงาน รายบุคคล รายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รายงานฝ่ายบริหารงานตาม
โครงสร้างการบริหารและรายงานโครงการ/
กิจกรรม ที่แต่ละคนได้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ดี

๙๑

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน บุคลากร
และผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องแสดง
ความคิดเห็น
ตัดสินใจ
รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจาก
ผลการดำเนินงาน
ร่วมกัน

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน บุคลากร
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดง
ความคิดเห็น
ตัดสินใจ
รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจาก
ผลการดำเนินงาน
ร่วมกัน

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒. บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหา จากผลการดำเนินงานร่วมกัน
โดยการร่วมเป็น คณะกรรมการในการ
ดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในเรียน โดย
โรงเรียนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง หรือ ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง
รวมทั้งให้
ความเห็นชอบในการดำเนินงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ และให้
ความเห็นชอบ
๓. รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ต่อไป

ดี

๙๒

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียน
แบบรวบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ตามมาตรฐาน
คุณภาพ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามี
สถานศึกษา
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
ดีเลิศ
หลักสูตร
มีหลักสูตร
มีดำเนินงาน ดังนี้
สถานศึกษาที่
สถานศึกษาที่
๑. สถานศึกษามีการวางแผนบริหารจัดการ
พัฒนาวิชาการโดย พัฒนาวิชาการโดย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
เน้นคุณภาพ
เน้นคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ผู้เรียนรอบด้าน
ผู้เรียนรอบด้าน
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ฉบับปรุง 2560 และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน
๒. มีโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
หลักสูตร หลักสูตรความเป็นเลิศ หลักสูตร
ท้องถิ่น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามบริบท
ของโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชองของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๙๓

มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
การศึกษา
ตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงาน
๓. มีการนิเทศและประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาในปีต่อไปส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระฯ
หลักสูตรความเป็นเลิศ หลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิตและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ประชุม
วางแผน ดำเนินการตามแผน สรุปและ
ประเมินผล เพื่อนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
๒. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
๓. ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๔. นำข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาในปีต่อไป

ระดับ
คุณภาพ

ดีเลิศ

๙๔

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากร
ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษา โดย
การเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง/
ปีการศึกษา เพื่อ
นำมาใช้ใน
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ครูและบุคลากร
ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษาโดย
การเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง/
ปีการศึกษา และ
นำผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการ
พัฒนางานและ
การเรียน
ของผู้เรียน

จากผลการดำเนินเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเองและสถานศึกษา
๒. สำรวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/
สัมมนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรที่ต้น
สังกัด หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดให้
ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา ตามความต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา
๓. มีการจัดทำสรุปการไปราชการ การรายงาน
ไปราชการ แฟ้มบันทึกการศึกษาชั้นเรียน PLC
ภาพถ่ายกิจกรรม และนำผลการพัฒนาตนเองมา
รายงานผล ขยายผล พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีคุณภาพด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔. มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนมาวางแผน
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป

ดีเลิศ

๙๕

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

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

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

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับ
การพัฒนาตามความต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา
๒. สำรวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม
อบรม/สัมมนาตามโครงการโครงการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตาม
ความที่สนใจเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชั่วโมง/
ปีการศึกษา และเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๓. นำผลการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รายงานผล ขยายผล พร้อมนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มคี ุณภาพ
๔. นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและยกระดับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง

ดีเลิศ

๙๖
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และความปลอดภัย
มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ตามมาตรฐาน
คุณภาพ
ของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาจัด สถานศึกษาจัด
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดี
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทาง ดำเนินงานดังนี้
ทางกายภาพ
กายภาพและสังคม 1. วางแผนและสำรวจเพื่อ ปรับปรุง พัฒนา อาคาร
และสังคมที่เอื้อ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานที่ จัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการ
ต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในระดับดี
2. มีการดำเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโครงการซ่อมแซม
ปรับปรุง อาคารสถานที่และอาคารประกอบ โดยให้
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
๓.จัดทำแบบสรุปโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
5. นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
สถานศึกษาจัด สถานศึกษาจัด
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดี
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทาง ดำเนินงานดังนี้
ทางกายภาพ
กายภาพและสังคม 1. วางแผนและสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อพัฒนาอาคาร
และสังคมที่เอื้อ ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ สถานที่สภาพแวดล้อม และการจราจรให้มีความ
ต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ละ ปลอดภัย
อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 2. ดำเนินมีการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข อาคาร
และ
สถานที่ อาคารประกอบ และจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เอื้อต่อ
มีความ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน
ปลอดภัย
3. รายงานแก้ไขจุดเสี่ยงในโรงเรียนประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยมี
มาตรฐาน
4. ประเมินความพึงพอใจในเรื่องการแก้ไขปัญหา

๙๗

มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันกันโรคโควิด
19 พร้อมรายงานการดำเนินกิจกรรม ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยมี
มาตรฐาน
5. นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

ระดับ
คุณภาพ

๙๘
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา

ผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษามีการ
จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการ
จัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
จัดระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ระบบ LEC ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ Secondary
bookmark ระบบ SDQ bookmark การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในห้องเรียน เหมะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมี
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน
Visual และระบบ KKU SMART LEARNING
เครื่องปริ้นเตอร์
๓. สถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการประเมินผลการใช้งานอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีต่อผู้เรียน

ดีเลิศ

๙๙
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา

\

ผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษามีการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
.๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดย
จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมจัด
ซ่อมแซม สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา การบันทึกการปรับปรุงซ่อมแซมฯ
การต่อเติม/วาง ระบบ WiFi ในห้องเรียน
เหมะสมกับาภาพของสถานศึกษา
๓. สรุปผลการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อที่ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำเดือน การประชุม
ผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการ
ครั้งต่อไป

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

๑๐๐
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษามีการ
ให้บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เช่น การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ กระดานอัจฉริยะ
ในปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องคณิตศาสตร์
ห้องภาษาไทย ห้องสังคมศึกษาฯ ห้อง
อาเซียน ห้องภาษาต่างประเทศ และห้อง
วิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่าน google classroom
facebook lite และโปรแกรมอื่นๆ
๓. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อที่ประชุมครูและบุคลากร
ทางการ
ศึกษาประจำเดือน การประชุมผู้ปกครอง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๔. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร
ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไป
ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.7 การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็น
ระบบทั้งในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
นำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุง
การพัฒนาและการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
วางแผน
ดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษามีการ
วางแผน
ดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงานดังนี้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงาน
โรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS)รองรับ มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
พอเพียง
๒. มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระฯ บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ จัดทำ
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ
๓. มีการนิเทศ ติดตามและสรุปผลดำเนิน
โครงการต่อเนื่อง
๔. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาในปีต่อไป ส่งผล
ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด
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มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
นำแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้อง
กับหลักสูตร
โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษามีการ
นำแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้อง
กับหลักสูตร
โรงเรียน

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้
๑. สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
สหวิทยาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการในแต่ละปีการศึกษา ส่งผลให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดยี ิ่งขึ้น
สถานศึกษามีการ สถานศึกษามีการ จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ติดตามตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบ ดำเนินงาน ดังนี้
และปรับปรุงการ และปรับปรุงการ ๑ .สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พัฒนาการ
พัฒนาการ
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญา
โรงเรียนพอเพียง โรงเรียนพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และการน้อมนำ และการน้อมนำ ๒. ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
หลักปรัชญาของ หลักปรัชญาของ (LSS) อย่างต่อเนื่อง มีการสรุปและรายงานการ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครูผู้สอน
๓. วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒
เงื่อนไข และ ๔ มิติ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดยี ิ่งขึ้น

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ
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มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางาน
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นและการ
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางาน
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นและการ
น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒. ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
(LSS) อย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ส่งผลให้การดำเนินงานผ่านเกณฑ์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด และพัฒนาเป็น
สถานศึกษาพอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ในโอกาสต่อไป
๓. วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒
เงื่อนไข และ ๔ มิติ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดยี ิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ในการดำเนินชีวิต
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และ
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนมีการ
ออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ครูทุกคนมีการ
ออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษา

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active
Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair
Share Galley Walk ตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
บันทึกการศึกษาชั้นเรียน
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
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มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active
Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair
Share
Galley Walk ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึก
การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก
การศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
4. มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ดี

๑๐๖

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะของ
ผู้เรียนที่มีความ
จำเป็น และ
ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ
อย่างน้อย 1 แผน

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะของ
ผู้เรียนที่มีความ
จำเป็น และ
ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ
อย่างน้อย 1 แผน

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุก
รายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ
1 รายวิชา ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระ
ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน
4. มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ดี

๑๐๗
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
คำอธิบาย มีการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ครูทุกคน ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
อบรมการพัฒนาการจัดทำสื่อการจัดการ
เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
ทุกคน และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบ
การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน
สถานศึกษามีการจัดระบบซอร์ฟแวร์ที่
ทันสมัย ระบบ LEC ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ Secondary
bookmark ระบบ SDQ bookmarkการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในห้องเรียน
ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual
และระบบ KKU SMART LEARNING มีการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน

ดี

๑๐๘
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคน ใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้

และหาแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูทุกคนใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้
มีดำเนินงานดังนี้
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
ทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ แบบสรุป
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงาน
และหาแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

ระดับ
คุณภาพ
ดี

๑๐๙
มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ประเด็นพิจารณาย่อยที่คำอธิบาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคน มีการ
บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูทุกคน
มีการบริหาร
จัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงานดังนี้
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
ส่งผลให้ครูทุกคนมีการบริหารจัดดการชั้น
เรียนเชิงบวก จัดกลุ่มผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
Thinking School อย่างน้อยคนละ 1
รายวิชา สถานศึกษาได้ดำเนินการวางแผน
ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active
Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair
Share Galley Walk ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม ตรวจสอบได้
จาก แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4. นำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและ
หาแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

ดี

๑๑๐
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูและผู้เรียน
ทุกคน มี
ปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูและผู้เรียน
ทุกคน
มีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มี
ดำเนินงานดังนี้
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผล
ให้ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุกรายวิชาและ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา
สถานศึกษาได้ดำเนินการวางแผน ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดทำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโครงการสอน แนว
ทางการวัดและประเมินผล มีการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning นำเครื่องมือการ
สอนคิด และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
Think Pair Share/ Galley Walk ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึก
การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก
การศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีการวางแผนนิเทศ
ติดตามกระบวนการบริหารและการจัดการโดย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม จัดตารางสอน
ชั่วโมงที่ 8 ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนและหลังการนำ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน รวมทั้ง
ปัญหาที่พบในห้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและ
หาแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

ดี

๑๑๑
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
คำอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพือ่ นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
มาตรฐาน
ผลการ
สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับ
การศึกษา
ดำเนินงาน
คุณภาพ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษามีการ สถานศึกษามี จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มี
ดีเลิศ
ตรวจสอบและ
การตรวจสอบ ดำเนินงานดังนี้
ประเมินคุณภาพ และประเมิน ๑. ครูได้มีการการวางแผน ศึกษาข้อมูลของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ คุณภาพการ รายบุคคล
อย่างเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ ๒. ได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในการ
อยู่ในระดับดีขึ้น อย่างเป็น
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ได้นำผลการ
ไป
ระบบ
วิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา มาจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน จึง
ได้แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการ
คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลและยึดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
๓. มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
๔. นำผลที่ได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ครูทุกคน มี
ครูทุกคน มี
ดี
เครื่องมือ และ
เครื่องมือ และ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
วิธีการวัดและ
วิธีการวัดและ ๑. เห็นได้จาก โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ประเมินผลที่
ประเมินผลที่ พัฒนาในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ ๒. นำมาขยายผลกับครูทั้งโรงเรียน โดยครูมีการจัดทำ
เป้าหมาย ในการ เป้าหมายใน แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน
จัดการเรียนรู้อยู่ การจัดการ
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา และ
ใน ระดับดีขึ้นไป เรียนรู้
สามารถปรับให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน
๓. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๔. นำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนต่อไป

๑๑๒
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคน มีเครื่องมือ
และวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูทุกคน ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้

สรุปผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงานดังนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ครูวาง
แผนการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร
โดยใช้กระบวนการ PDCA
๒. มีกระบวนการโดยการนำผลการประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มา
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำมา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน
โดยการจัดทำวิจัยและเขียนปรากฏการณ์ใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งนำ
จุดเด่นของผู้เรียน มาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ความก้าวหน้าในด้านการเรียนยิ่งขึ้นตาม
ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
๓. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
๔. นำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน
ต่อไป

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

๑๑๓

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพือ่ นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
นำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับ
คุณภาพ

ครูทุกคนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
นำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษาได้ดำเนินการวางแผน ครูทุก
คนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
๒. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำ
โครงการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล
มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active
Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair
Share/Galley Walk ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการวางแผนนิเทศติดตาม
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๓. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม
๔. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ดีเลิศ

๑๑๔
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูทุกคนเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

สรุปผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการดำเนินโครงการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. จัดตารางสอนชั่วโมงที่ ๘ ทุกวันอังคารให้ครู
ทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ก่อนและหลังการนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน
๓. ครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอน
รวมทั้งปัญหาที่พบในห้องเรียน
๔. เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานศึกษาจัดให้ สถานศึกษาจัดให้ จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน
ครูและผู้เกี่ยวข้อง ครูและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีดำเนินงาน ดังนี้
(ผู้บริหาร,
(ผู้บริหาร,
๑. สถานศึกษาการดำเนินโครงการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ,
ผู้เชี่ยวชาญ,
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ
อาจารย์
อาจารย์
๒. เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
มหาวิทยาลัย) ร่วม มหาวิทยาลัย)
ต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่าน
พัฒนาและ
ร่วมพัฒนาและ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนใน
ปรับปรุงการ
ปรับปรุงการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้
ร่วมกับ TSIP โดยจัดตารางให้ครูทุกคนเข้าร่วม
มีการแลกเปลี่ยน มีการแลกเปลี่ยน สังเกตชั้นเรียนห้องเรียนครบ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และให้
เรียนรู้และให้
เรียนรู้ ในระดับชั้น ม.๑ - ม.๔ร่วมกับผู้บริหาร
ข้อมูลสะท้อนกลับ ข้อมูลสะท้อนกลับ ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาและ
เพื่อพัฒนา
๓. ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปรับปรุงการ
และปรับปรุง
ประสบการณ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
จัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ ๔. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
จัดการเรียนรู้ ต่อไป ส่งผลให้การดำเนินงาน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

115
ส่วนที่ ๓
สรปุผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และนำไปใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น จากข้ อ มู ล การดำเนิ น งาน
ของสถานศึกษาและผลจากการดำเนินงานจึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนา ในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผู้ เรีย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นผ่ า นตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษากำหนด มี พั ฒ นาการ
ด้านการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดคำนวณ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทักษะในการ
ทำงานเป็ น ที ม และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต และการศึ ก ษาต่ อ สามารถสร้ างสรรค์ ผ ลงานจากการเรี ย นรู้
มีแนวทางในการการสร้างรายได้ และประกอบอาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากำหนด
๑.2 ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ
ชัดเจนมากขึ้น และผู้เรีย นมี พัฒ นาการด้ านการอ่าน เขีย น และสื่ อสารภาษาอัง กฤษได้ มากขึ้ น กล้าแสดงออก
มีค วามคิ ด ริเริ่ ม และสร้างสรรค์ ผ ลงานด้ วยความภาคภู มิ ใจ โดยมี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ลหรื อ แสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีพัฒนาการด้านทักษะการคิด สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ
จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๑.3 ผู้ เรีย นมี พั ฒ นาการด้ า นทั ก ษะการคิ ด การสื บ ค้ น ความรู้ สรุป องค์ ค วามรู้ด้ ว ยตนเอง
และการสร้า งนวัต กรรมจากการเรี ย นรู้ ผ่า นกิ จกรรมโครงงาน กิ จ กรรมชุ ม นุ ม ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากำหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่ง ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี
๑.๔ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้ องถิ่น ความเป็นไทยเห็นคุณ ค่าเกี่ยวกับภูมิปัญ ญาไทยและ
เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและประเพณี ไ ทย ประเพณี ท้ อ งถิ่ น อย่ า งสม่ ำ เสมอ รู้ จั ก คั ด แยกขยะ
รักสิ่งแวดล้อม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีจิตอาสาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
๑.๕ ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิ ษภัยของสิ่งเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด มีสุขภาพจิตที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์รักการออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย และน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์รักกีฬาและการออกกำลังกาย นักกีฬาของโรงเรียน
ได้รับเหรียญรางวัลหลายรางวัลและหลายประเภทจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ
๑.๖ ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจ กรรมคั ด แยกขยะ กิ จ กรรมรั บผิ ด ชอบเขตพื้ น ที่ ในบริเวณโรงเรี ยน กิจ กรรมส่ ง เสริม ด้ าน ศิ ลปะ ดนตรีแ ละ
นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ การให้ความรู้ด้านโรคโควิด-19 โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น
กิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน กิจกรรมค่ายวัยทีน กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคมที่ดี
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๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ความสามารถในการทำงาน มี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ มี ห ลั ก การบริ ห าร
และมี วิสั ย ทั ศน์ ที่ ดี ในการบริห ารงาน สามารถเป็ น แบบอย่างที่ ดีในการทำงานและคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและให้ความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษา
๒.๒ โรงเรียนมี การบริห ารและการจั ดการอย่ างเป็ น ระบบ แบ่ง โครงสร้างการบริหารงานเป็ น
๔ ฝ่าย ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานยึดหลักการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย มีการประสานความร่วมมือ
ทัง้ กับภาครัฐและเอกชน
๒.๓ มี การปรับ ปรุง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ การประจำปี ก ารศึก ษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการพั ฒ นา ของผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้อ ง ชุมชน ท้องถิ่ น แผนพัฒ นาการศึ กษาชาติ แผนพัฒ นาการศึ กษาท้ องถิ่ น
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของโรงเรียนและชุมชน ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
๒.๔ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เหมาะสม
กั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น โดยเปิ ด สอนรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม อย่ า งหลากหลาย
เพื่ อ ตอบสนอง ความต้ องการ ความถนั ด และความสนใจของผู้เรียน รวมทั้ ง มี รายวิ ชาที่ ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิ ศ
ตามความสามารถของผู้เรียน
๒.๕ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่งและ
วิทยฐานะ
๒.๖ โรงเรียนจัด สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ มี ห้ องเรีย น ห้ องปฏิ บัติ การและแหล่ง เรียนรู้ ที่ เอื้ อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๗ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน เน้นทักษะ
การคิด การฝึ กปฏิบัติ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
จัดการศึกษา ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และนำผลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
๒.๘ มี การระดมทรัพ ยากรเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ศิ ษ ย์ เก่ า
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนได้ช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
๒.๙ โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้ างความเข้ าใจและให้ ค วามรู้ด้ านการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ คณะครู บุ คลากรทุ ก ฝ่า ยที่ เกี่ ยวข้อ งการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
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๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน ตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
๓.๒ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเชิงรุก Active Learning ตามแนวทางThinking
School และใช้กลวิธีที่หลากหลาย เช่น HIP กระบวนการกลุ่ม Think Pairs Share บูรณาการการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย คนละ 1 รายวิชาโรงเรียนส่ง เสริมให้ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าชี พ แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community : PLC)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั่วโมงที่ ๘ ของวันอังคาร ในปีการศึกษา 256๓ ทำการเปิดชั้นเรียนใน ได้ครบทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ ายที่มี
นวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒ นาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท างวิชาชีพ ประจำปี
๒๕๖๓ ระดับชาติ ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชน
แห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูได้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนงาน เบิ่งเเงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น:KKPAO
Academy for Researchers 2020 การนำเสนอผลงานของเครือ ข่ าย โครงการประชุ มสั ม มนาทางวิ ชาการ
เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ในระหว่ างวั น ที่ ๑๘-๑๙ ธั น วาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวีว่ า อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา จั ด โดยเทศบาล
นครสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูทุ กคนมีก ารใช้ สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการจัด การเรียนรู้ ผลิ ตสื่ อในการจั ดการเรีย นการสอนและวิจั ย
ในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่อง / ภาคเรียน
๓.๓ ครูทุ ก คนตั้ ง ใจมุ่ งมั่ น ในการพั ฒ นาการสอนโดยจั ด กิ จกรรมให้ ผู้ เรี ย นได้ แ สวงหาความรู้
จากสื่ อ เทคโนโลยี ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นำหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และนำภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๓.๔ ครู ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาตามโครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
จุดควรพัฒนา
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ในห้ อ งเรี ย นและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย เพื่ อ กระตุ้ น และเสริ ม สร้ า งให้ ผู้ เรี ย น
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณเพิ่มขึ้น
๑.๒ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดขั้นสูง การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเอง และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้ างสิ่งใหม่ๆ โครงการ โครงงาน
ชิ้น งาน ผลผลิตในทุกรายวิชา ควรส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่ง ขันในการนำเสนอความรู้ การสร้าง
นวัตกรรม โครงงาน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้น
๑.๓ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบ O-Net ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ต้องรู้ และควรรู้
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
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๑.๔ ผู้ เรี ย นควรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการทำงานให้ มี ค วามชำนาญสามารถ
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพ ได้ในอนาคตควรมีทางเลือ กด้านการศึ กษาต่อ หรืออาชี พ
ที่หลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน
๑.๕ ผู้ เรีย นควรได้ รั บ การกำกั บ ติ ด ตาม ดู แ ลพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จ ากคุ ณ ครู ที่ ป รึก ษา
ครูทุกคน อย่างสม่ำเสมอ และควรได้รับการส่งเสริมให้เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้กาลเทศะ เคารพในกฎกติกา
มีค่านิยม และจิตสำนึก ที่ดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย ความภูมิใจ ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี ไทย รวมทั้ งภูมิปัญ ญาไทย การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
1.6 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านแนวคิด การปรับทัศนคติ การมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง บุคคล
ในครอบครัว ครู อาจารย์ เพื่อน และสังคม เพื่อให้รู้จักและเห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจผู้อื่น ส่งผลต่อความมีสำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ สถานศึก ษาควรทบทวนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
และท้ อ งถิ่ น ควรดำเนิ น งาน/กิ จ กรรม/โครงการตามแผน และติ ด ตามการดำเนิ น การและการรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒.๓ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เพิ่มเติมให้หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
๒.๔ สถานศึกษาควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒.๕ สถานศึกษาควรจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอทันสมัย และมีจุด
กระจาย สัญ ญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและเพี ยงพอ ต่อการใช้งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ค อมพิ วเตอร์
โปรเจคเตอร์ กระดานอัจฉริยะ ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
๒.6 สถานศึกษาควรพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ให้ใช้งานได้ตามปกติและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดบรรยากาศในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๒.7 สถานศึกษาจัดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง สู่การปฏิบัติเป็นวิถีและยั่งยืน
๒.8 สถานศึกษาจัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมและ
พัฒนาจัดการเรียนสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง
๒.9 สถานศึกษาสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาคีเครือข่ายในการ
ร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
เช่น การอบรมทบทวนการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ม าตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการจัดการเรียนรู้
สู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง HIP การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
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ตามแนวทางการสอนคิด (Thinking School) และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียน
ค้นพบองค์ความรู้หรือได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง
3.2 ครูควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมให้ครูได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
อย่างต่อเนื่อง
๓.๓ ครูควรได้รับการพัฒนาการออกแบบวิธีการ/ เครื่องมือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริงที่หลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
๓.๔ ครู ค วรมี โอกาสเปิ ด ชั้ น เรี ย นให้ ค รบทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ครอบคลุ ม ผู้ เรี ย น
ทุ ก ห้ อ งเรี ย น ในปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ค รู ผู้ ส อนได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสะท้ อ นผลกลั บ
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๒. สร้ า งการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย นและชุ มชน ภาคี เครื อ ข่ า ยในการร่ ว ม
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดหาและพัฒนาสื่อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการจัดการศึกษาให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน
๔. ส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนเชิงรุกและ
การส่งเสริมทักษะการคิด การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การจัดประสบการณ์ การจัดกาเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง การสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน การวัดและประเมินผล การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านโปรแกรม
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกสถานการณ์
๕. จัดกิจกรรม PLC อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. ด้านการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
2. ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการสอนให้ครบวิชาเอก และบุคลากรสนับสนุนการสอน
เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
3. ด้านการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
4. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคในโรงเรียน เช่น แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
๔. ด้านการสร้างประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุ น
การจัดการศึกษา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
คำอธิบาย : ผูเ้ รียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในแต่ละระดับชั้น
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
ผู้เรียนร้อยละ 80
ผู้เรียนร้อยละ
 สูงกว่าค่าเป้าหมาย จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จากที่
มีความสามารถในการ มีความสามารถในการอ่าน  เป็นไปตามค่า
โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
อ่าน เขียนและสื่อสาร เขียนและสื่อสาร ภาษาไทย เป้าหมาย
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
ภาษาไทย
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 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 91 มีความสามารถในการอ่าน เขียน
และสื่อสารภาษาไทย
3. มีการจัดโครงการพัฒนาการอ่านการเขียน และกิจกรรมวัน
ภาษาไทยและวันสุนทรภู่ และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น
ชุมนุมรักภาษาไทย เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในการอ่าน เขียนและ
สื่อสารภาษาไทย
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานในปี
การศึกษาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 75
ผู้เรียนร้อยละ 76.95
มีความสามารถในการ มีความสามารถในการอ่าน
อ่าน เขียนและสื่อสาร เขียนและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ดำเนินงานดังนี้
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัคร
ครูชาวต่างชาติ โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เช่น Group of 4 ,Think pair
share, Gallery walk, และExit ticket เป็นต้น จึงทำให้
ผู้เรียนร้อยละ 76.95 มีความสามารถในการอ่าน เขียน
และสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
3. มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสต์และวันขึ้นปีใหม่ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุมคอสเวิดเกมส์ เพื่อ
เป็นการฝึกและพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ
ผลจากการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
4. มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 75
ผู้เรียนร้อยละ 76.42
มีความสามารถในการ มีความสามารถในการคิด
คิดคำนวณ
คำนวณ

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและดำเนินงาน
ดังนี้
๑ มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถการคิด วิเคราะห์
โดยกำหนดให้เป็นจุดประสงค์ทางวิชาชีพ ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย และทางโรงเรียน
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ร่วมกับ
คุรุสภาและสถาบันคีนัน โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Five Practices ร่วมกับโปรแกรม
คิดคำนวณตารางตัวเลข 100 ช่อง
๒. กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบActive Learning และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นเครื่องมือการสอนคิดแบบThinking
school โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เช่น Group of 4
,Think pair share, Gallery walk, และExit ticket
เป็นต้น
๓. การประเมินผลโดยการใช้ข้อสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ทุกระดับชั้น ผลการประเมิน ผู้เรียน
ร้อยละ 75.17 มีความสามารถในการคิดคำนวณ
๔. มีการนำข้อเสนอแนะในโครงการและกิจกรรม ไปปรับ
ใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
1. โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเครื่องมือการสอนคิดแบบThinking school
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย เช่น 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 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการใช้ภาษาร่วมกับครูชาวต่างชาติ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science
4. โรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 3 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 6 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ได้แก่วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
3. ควรมีการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาศในการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพือ่ กระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้สื่อสารด้วยภาษาอั งกฤษอย่างสม่ำเสมอ
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ทักษะทางการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพ
4. โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการกะตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิด คำนวณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 2 มีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบครอบโดยใช้เหตุประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่  ยอดเยี่ยม
ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ผู้เรียนร้อยละ 77.29 มี  สูงกว่ามาตรฐาน
กำหนดเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการคิด
 เป็นไปตามมาตรฐาน
ดีเลิศ
ดำเนินงานดังนี้
วิเคราะห์
วิเคราะห์
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
 ดี
๑. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
 ปานกลาง
ตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ โดย
 กำลังพัฒนา
กำหนดให้เป็นจุดประสงค์ทางวิชาชีพในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และทางโรงเรียนได้เข้าร่วมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับคุรุสภา และสถาบัน KENAN
โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการ High Impact Practices และ Five Practices
๒. กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
Active Learning ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด Thinking School
และใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย
๓. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ทุกระดับชั้น ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ
77.29 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปีต่อไป

มาตรฐานการศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ

ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ75.51 มี
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ผู้เรียนร้อยละ 77.66 มี
ความสามารถในอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตามมาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

 สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
- มี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ก าร
ตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส่ ง เสริมการจัดการเรีย นการสอนแบบ
โครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือเนตรนารี
- กำหนดให้ ทุ ก กลุ่ ม สาระฯ จั ด ทำแผนการจั ด การ
เรี ย นรู้ Active Learning ที่ เ น้ น เครื่ อ งมื อ สอนคิ ด
Thinking School และใช้กลวิธีที่หลากหลาย
- การประเมิ น ผลโดยใช้ ข้ อ สอบวั ด ความสามารถ
ในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณทุ ก ระดั บ ชั้ น ผลการ
ประเมิ น นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 75.51 มี ค วามสามารถ
ในการคิ ด อย่ า งมี วิ ย ารณญาณ ซึ่ ง สู ง กว่ ามาตรฐาน
ที่กำหนด
- มี ก ารนำข้ อเสนอแนะมาพั ฒ นาและวางแผนในปี
ต่อไป

 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

- มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด Thinking School เช่น
เทคนิค Think –Pair-Share , I Think We Think
,Gallery Walk และกลวิธีที่หลากหลาย

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)

ระดับคุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา

ผู้เรียนร้อยละ 76.71 มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตามมาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

- การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทุกระดับชั้น
ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 77.66 มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานที่กำหนด
- มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป
- มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถการการ
แก้ปัญหา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือเนตรนารี
- กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด
Thinking School และเทคนิค กลวิธีที่หลากหลาย
- มีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด และ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีทักษะการคิด
และการแก้ปัญหา
- การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ทุกระดับชั้น ผลการประเมิน
นักเรียนร้อยละ 76.71 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
- มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป

 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
1. โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (HIP) Five Practices Active Learning
ที่เน้นเครื่องมือสอนคิด Thinking School 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 และมีการประเมินความสามารถในการคิด
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย และนำผลการประเมินที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด ไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการทดสอบวัดความสามารถในการคิด
ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้ างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3 มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม
คำอธิบาย : ผูเ้ รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผู้เรียนร้อยละ 89.41มี
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ มี ค วามสามารถในการสร้ า ง  ยอดเยี่ยม
 สูงกว่ามาตรฐาน
ความสามารถในการเก็บ
ความสามารถในการเก็บ
 เป็นไปตามมาตรฐาน นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจความ  ดีเลิศ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง  ต่ำกว่ามาตรฐาน
ต้ อ งการของผู้ เรี ย น วางแผนในการจั ด กิ จ กรรมที่  ดี
หลากหลายและต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ  ปานกลาง
โครงงาน เช่นในรายวิชา หลักสูตร SBMLD กิจกรรม  กำลังพัฒนา
ชุ ม นุ ม กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าและ
กิจกรรมรักการอ่าน
2. ผู้ เรีย นได้ รับ การพั ฒ นาผ่า นกิ จ กรรมชุ ม นุ ม เพิ่ ม
เวลารู้ กิจ กรรมพั ฒ นาผู้เรียนกิจ กรรมการเรียนการ
สอนที่ สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการ
และวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
Active learning,Thinking Tools,STEM กลวิธีที่
หลากหลาย เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3. มี ก ระบวนการวั ด และประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นด้ ว ย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอผลงาน
เช่น การจั ดกิจ กรรมตลาดนัด พอเพี ยง การนำเสนอ
โครงงานนักเรียน เป็นต้น
มาตรฐานการศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ

ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง

มาตรฐาน

ผู้เรียนร้อยละ 83.33มี
ความสามารถในการเก็บ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
4. มี ก ารสรุ ป รายงานของการจัด การเรีย นรู้ บั น ทึ ก
หลั ก การจัด การเรีย นรู้ รายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหาข้อเสนอแนะนำไป
วางแผนการปรับปรุงปีต่อไป
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ มี ค วามสามารถในการสร้ า ง
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตามมาตรฐาน นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น วางแผนในการจั ด กิ จ กรรม
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
ที่หลากหลายและต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เช่นในรายวิชา หลักสูตร SBMLD กิจกรรม
ชุ ม นุ ม กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าและ
กิจกรรมรักการอ่าน
2. ผู้ เรีย นได้ รั บ การพั ฒ นาผ่า นกิ จ กรรมชุ ม นุ ม เพิ่ ม
เวลารู้ กิจ กรรมพั ฒ นาผู้เรียนกิจ กรรมการเรียนการ
สอนที่ สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการ
และวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
Active learning,Thinking Tools,STEM ก ล วิ ธี ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้เรียนร้อยละ 83.72 มี
 สูงกว่ามาตรฐาน
ความสามารถในการเชื่อมโยง เป็นไปตามมาตรฐาน
องค์ความรู้และประสบการณ์  ต่ำกว่ามาตรฐาน
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
3. มี ก ร ะ บ ว น ก ารวั ด แ ล ะ ป ระ เมิ น ผ ล ผู้ เรี ย น
ด้วยเครื่องมื อ ที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอ
ผลงาน เช่ น การจั ด กิ จ กรรมตลาดนั ด พอเพี ย ง
การนำเสนอโครงงานนักเรียน เป็นต้น
4. มี ก ารสรุ ป รายงานของการจัด การเรีย นรู้ บั น ทึ ก
หลั ก การจัด การเรีย นรู้ รายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหาข้อเสนอแนะนำไป
วางแผนการปรับปรุงปีต่อไป
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ มี ค วามสามารถในการสร้ า ง
นวัตกรรมโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสำรวจความ
ต้ อ งการของผู้ เรี ย น วางแผนในการจั ด กิ จ กรรมที่
หลากหลายและต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เช่นในรายวิชา หลักสูตร SBMLD กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2. ผู้ เรีย นได้ รับ การพั ฒ นาผ่า นกิ จ กรรมชุ ม นุ ม เพิ่ ม
เวลารู้ กิจ กรรมพั ฒ นาผู้เรียนกิจ กรรมการเรียนการ
สอนที่ สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการ
และวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
Active learning,
Thinking Tools,STEM กลวิธีที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
3. มี ก ระบวนการวั ด และประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นด้ ว ย
เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวนการนำเสนอผลงาน
เช่ น การจัด กิ จ กรรมตลาดนั ด พอเพี ย งการนำเสนอ
โครงงานนั ก เรี ย นการนำนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงงาน
นักเรียน เป็นต้น
4. มี ก ารสรุ ป รายงานของการจัด การเรีย นรู้ บั น ทึ ก
หลั ก การจัด การเรีย นรู้ รายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้เรียนเสนอผู้บริหารและนำปัญหาข้อเสนอแนะนำไป
วางแผนการปรับปรุงปีต่อไป

ระดับคุณภาพ

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 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 80.54 มี
 สูงกว่ามาตรฐาน
ความสามารถในการใช้
 เป็นไปตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  ต่ำกว่ามาตรฐาน
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
เรียนรู้
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ และ
สอดแทรกสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป
วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผู้เรียนร้อยละ 84.57 มี
 สูงกว่ามาตรฐาน
ความสามารถในการใช้
 เป็นไปตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  ต่ำกว่ามาตรฐาน
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
เรียนรู้
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้และสอดแทรก
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3. มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผูเ้ รียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม

ผู้เรียนร้อยละ 83.22 มี
 สูงกว่ามาตรฐาน
ความสามารถในการใช้
 เป็นไปตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  ต่ำกว่ามาตรฐาน
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม

1 โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ด้านการเรียนรู้
2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้และ
สอดแทรกสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
4.นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
ผู้เรียนมีการจัดอบรมพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม สร้างสรรค์และคุณธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนารูปแบบ แบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ควรสอดแทรกทักษะในการใช้เทคโนโลยีในทุกรายวิชา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- เห็นควรมีการจัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ สร้างสรรค์และมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมด้านการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรมีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ สามารถสร้างแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาของตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อเนื่องเป็นระบบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
คำอธิบาย: ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้ง
มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ ผลการทดสอบอื่นๆ
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๐๖
 สูงกว่ามาตรฐาน
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จาก  ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
ทางการเรียนตามหลักสูตร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม  เป็นไปตามมาตรฐาน 1. โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและดำเนินงานดังนี้
 ดี
สถานศึกษาตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หลักสูตรสถานศึกษา
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
เนื่องจาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษา มีการประชุม
 ปานกลาง
วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติ  กำลังพัฒนา
ร่วมกัน
2. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะตามศักยภาพ (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Thinking School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการ
เปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน
3. ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
4. นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาใน
ปีต่อไป

มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๓๑
๓ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
พื้นฐาน O-Net ที่มี T-SCORE
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
 สูงกว่ามาตรฐาน
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จาก
 เป็นไปตามมาตรฐาน 1. เนื่องจาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษามีการประชุม
วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติ
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
ร่วมกัน
2. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะตามศักยภาพ (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Thinking School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการ
เปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน
3. ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดแทรกข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บคะแนน ข้อสอบ
กลางภาค และข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา ที่ทำการสอบ ONet และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียน และยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net มีค่า TSCORE สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4. นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปี
ต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๑๒
๖ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
หลักสูตรสถานศึกษา
พื้นฐาน O-Net ที่มี T-SCORE
ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
 สูงกว่ามาตรฐาน
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็น
 เป็นไปตามมาตรฐาน ได้จาก
1. เนื่องจาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษา มีการ
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
ประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน
2. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ (กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) และได้มีการดำเนินกิจกรรม
PLC, จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Thinking
School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการเปิดชั้นเรียนและ
สังเกตชั้นเรียน
3. ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บ
คะแนน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคทุก
รายวิชาที่ทำการสอบ O-Net และประเมินผลการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และ
ยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net มีค่า TSCORE สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
4. นอกจากนั้นยังนำข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนา
ในปีต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
สูงกว่ามาตรฐาน
เนื่องจาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษามีการประชุม วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดยได้ดำเนินการ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) และได้มีการดำเนินกิจกรรม PLC, จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Thinking School, และกลวิธีที่หลากหลาย มีการเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกข้อสอบ O-Net
ในข้อสอบเก็บคะแนน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชาที่ทำการสอบ O-Net และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และยังทำให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่นๆ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อสอบ O-Net
๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกทำข้อสอบ O-Net ในปีที่ผ่านๆมา
๓. ควรสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา - ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
- ควรมีการเปิดชั้นเรียนครบทุกห้องเรียน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อย :6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คำอธิบาย: ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยล่ะ ๘๔.๒๐ มี
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ

สรุปผล
การดำเนินงาน
สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่า
มาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านงานอาชีพ
ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมชุมนุม แนะแนวศึกษาต่อ
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๓. การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความรู้สุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืออาชีพ
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน ปีการศึกษา
ต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
 ปานกลาง
 กำลัง
พัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒. ผู้เรียนร้อยละ 80
มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงาน หรือ
งานอาชีพ

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 9๕.๑๒ มีเจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน
หรืองานอาชีพ

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีก ารตั้ ง เป้ าหมาย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี ทั กษะพื้ น ฐาน
ในการจัด การศึ กษาต่อ ในระดับ ที่ สูง ขึ้น การทำงานหรื อ
งานอาชีพ
๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านงาน
อาชีพ ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชี พ รายวิ ช าที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ตาม
หลักสูตรSBMLDเช่น อาหารไทย กีตาร์ และและโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่ น สู่ค วามเป็น เลิศ ด้ านกีฬ า กิ จกรรมศึ กษาแหล่ ง
เรียนรู้นอกสถานที่ทีเกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
๓. มีการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรี ยนให้มีทักษะในการ
ทำงานและเจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต รวมถึ ง หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้จัดอบรมการฝึกทักษะด้านอาชีพสุจริต สุจริต
ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น การทำงานหรืออาชีพ
๔.มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลัง
พัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3.ผู้เรียนร้อยละ 80
มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงาน หรือ
งานอาชีพ

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

สรุปผลการ
ดำเนินงาน

ผู้เรียนร้อยละ 9๕.๑๒ มีเจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน
หรืองานอาชีพ

สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)

ระดับคุณภาพ

๑.โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ  ยอดเยี่ยม
ตั้ ง เป้ า หมาย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี เจตคติ ที่ ดี พ ร้ อ มที่  ดีเลิศ
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงาน หรืองานอาชีพ  ดี
 ปานกลาง
๒.โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  กำลัง
ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พัฒนา
รายวิ ช าที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามหลั ก สู ต ร
SBMLD เช่ น อาหารไทย กี ต าร์ และโครงการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ขอนแก่ น สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นกี ฬ าและ กิ จ กรรมศึ ก ษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ที่เกี่ยวกับงานด้านอาชีพ
๓. มีการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ทำงานและเจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต รวมถึ ง หน่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อ งได้ จัด อบรมด้ านอาชี พ สุ จริต ส่ง ผลให้ ผู้ เรีย น
มี เจตคติ ที่ ดี พ ร้ อ มที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น
การทำงานหรืออาชีพ
๔ . มี ก ารน ำข้ อ เสน อ แน ะ มาพั ฒ น าและ วางแผน
ในปีการศึกษาต่อไป

จุดเด่น
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ได้รับความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผ่านการจัดกิจกรรม การฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับงานอาชีพ และโครงการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีทักษะในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2. มีการสำรวจผู้เรียนเกี่ยวกับงานอาชีพที่สนใจ และตามความถนัดของผู้เรียน ให้สามารถวางแผนการเรียน การศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง
จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา กระตุ้น เสริมสร้างให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
๑. ผู้เรียนควรมีทางเลือกด้านการศึกษาต่อหรืองานอาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ที่แตกต่างกัน
๒. ควรจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพสุจริต และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 1 การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่
หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามหลั ก ธรรม
เบื้ อ งตนของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ มี วิ นั ย และค่ า นิ ย ม
ที่ดีงาม
๒ . มี ก าร ก ำห น ด ให้ จั ด ท ำโค ร งก าร กิ จ ก ร ร ม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่า
เป้ า หมายที่ ชั ด เจน เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมวัน ศุกร์ กิ จกรรมคนดีศ รีพระธาตุ กิจกรรม
รณรงค์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
กิจกรรมเพื่ อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรีย น
กิ จ กรรมทำความสะอาดพื้ น ที่ ใ นบริ เ วณโรงเรี ย น
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง- โฮมรูม เป็นต้น

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

ผู้เรียนร้อยละ 80 เคารพ
ในกฎกติกาตามที่
สถานศึกษากำหนด

ผู้เรียนร้อยละ 100 เคารพ
ในกฎกติกาตามที่สถานศึกษา
กำหนด

สรุปผลการดำเนินงาน

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ 100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะ
ที่พึ งประสงค์ เคารพกฎกติกา ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๒. มี ก ารกำหนดให้ จั ด ทำโครงการ กิ จ กรรม เพื่ อ
ส่ง เสริม และพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ ห ลากหลาย มี การตั้ ง ค่ า
เป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิ จกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงโฮมรู ม กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมวั น ศุ ก ร์
กิจ กรรมคนดี ศ รีพ ระธาตุ กิจ กรรมรณรงค์ และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของผู้เรียน กิจกรรมทำความสะอาด
พื้นที่ในบริเวณโรงเรียน เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนเคารพในกฎกติกา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
๔. มี ก ารนำข้ อ เสนอแนะมาพั ฒ นาและวางแผน
ในปีการศึกษาต่อไป

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 100 มีค่านิยม
และจิตสำนึกที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ มี ค่ า นิ ย มและจิ ต สำนึ ก ที่ ดี ไม่ ขั ด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๒ . มี ก าร ก ำห น ด ให้ จั ด ท ำโค ร งก าร กิ จ ก ร ร ม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่า
เป้าหมาย ที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรม วันศุกร์ กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรม
รณรงค์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
กิจกรรมเพื่ อ สังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรีย น
กิ จ กรรมทำความสะอาดพื้ น ที่ ใ นบริ เ วณโรงเรี ย น
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ กิ จ กรรม
เข้าแถวหน้าเสาธง- โฮมรูม เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ซึ่ งสูง กว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด
๔. มี ก ารนำข้ อ เสนอแนะมาพั ฒ นาและวางแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
-โรงเรียนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ทุกวันศุกร์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่
ในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง-โฮมรูม เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
-ครูที่ปรึกษา ควรกำกับ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและรายงานผู้เกี่ยวข้องตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
คำอธิบาย : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
ผู้เรียนร้อยละ 80
ผู้เรียนร้อยละ 100
 สูงกว่ามาตรฐาน
๑. โรงเรียนมีการจัด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา  ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
มีความภูมิใจในท้องถิ่น
มีความภูมิใจในท้องถิ่น  เป็นไปตามมาตรฐาน
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจ
 ดี
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา ตามที่หลักสูตร
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
ในท้องถิ่นของตนเอง
 ปานกลาง
กำหนด
สถานศึกษากำหนด
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม  กำลังพัฒนา
และพั ฒ นาผู้เรี ยนที่ห ลากหลาย มี การตั้ ง ค่าเป้ าหมาย
ที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม
วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ กิ จ กรรมวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ กิ จ กรรม
วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ / คริ ส ต์ ม าส กิ จ กรรมบวงสรวงพระธาตุ
ขามแก่น เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด
๔. มีก ารประเมิน ความภู มิใจในท้อ งถิ่น และความเป็ น
ไทยผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทยตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ.100 เห็น  สูงกว่ามาตรฐาน
คุณค่าของความเป็นไทย  เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามที่หลักสูตร
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
สถานศึกษากำหนด

ผลการดำเนินงานตาม

สรุปผลการดำเนินงาน

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป
๑. โรงเรียนมีการจัด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
และพั ฒ นาผู้เรี ยนที่ห ลากหลาย มี การตั้ ง ค่าเป้ าหมาย
ที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม
วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ กิ จ กรรมวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ กิ จ กรรม
วันสุนทรภู่ กิจกรรม วัน ขึ้น ปีใหม่/คริสต์มาสกิจกรรม
บวงสรวงพระธาตุขามแก่น เป็นต้น
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดี
ขึ้น ไป ผู้ เรี ยนเห็ น คุ ณ ค่ าของความเป็ น ไทย ซึ่ ง สู ง กว่ า
มาตรฐานที่กำหนด
๔. มี ก ารประเมิ น ความภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และความ
เป็นไทย
ผลการประเมินผู้ เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
มี ก ารนำข้ อ เสนอแนะมาพั ฒ นาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป

วิธีการ/กระบวนการ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย

มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 100
 สูงกว่ามาตรฐาน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  เป็นไปตามมาตรฐาน
วัฒนธรรมและประเพณี  ต่ำกว่ามาตรฐาน
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทยตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรียนมีการจัด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณ๊ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๒. มีการกำหนดให้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
และพั ฒ นาผู้เรี ยนที่ห ลากหลาย มี การตั้ ง ค่าเป้ าหมาย
ที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ / คริ ส ต์ ม าส กิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
กิจกรรมบวงสรวงพระธาตุขามแก่น เป็นต้น
๓.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
(ข้อ7) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดี
ขึ้น ไป ผู้ เรียนมี ส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์ วัฒ นธรรมและ
ประเพณี ไ ทย รวมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญา ซึ่ ง สู ง กว่ า มาตรฐาน
ที่กำหนด
๔.มีการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ100 อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
มี ก ารนำข้ อ เสนอแนะมาพั ฒ นาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
-โรงเรียนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมบวงสรวงพระธาตุขามแก่น เป็นต้น ทำให้ผู้เรียน
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
จุดที่ควรพัฒนา
-พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระ บูรณาการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
-กิจกรรมบางอย่าง เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมไหว้ครู ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการ
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา :
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย
คำอธิบาย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
มาตรฐานการศึกษา ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการ
วิธีการ/กระบวนการ
ของสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน
ดำเนินงาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐
ยอมรับบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๑๙
มีการยอบรับบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

มาตรฐานการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน

 สูงกว่า
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จากที่
มาตรฐาน
โรงเรียนได้มีดำเนินงานดังนี้
 เป็นไปตาม
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย
มาตรฐาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีการยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๒. โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยได้ดำเนินการประชุมวางแผน ออกคำสั่งดำเนินงานตามแผน พัฒนา
ผู้เรียนจากกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน และ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมทำความ
สะอาดภายในโรงเรียน
๓. ส่งผลให้นักเรียนมีการยอมรับซึ่งกันและกันเห็นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ด้วยการจัดให้นักเรียนได้มีการ
รู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง มีประธาน มีรองประธาน มีกรรมการ
นักเรียน มีผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการบริหารการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง ทำ
ให้นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
สรุปผลการ
วิธีการ/กระบวนการ (พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ อยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

ดำเนินงาน
ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม
ประเพณี

สูงกว่ามาตรฐาน
จากผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเห็นได้จากที่
 เป็นไปตาม
โรงเรียนได้มีดำเนินงานดังนี้
มาตรฐาน
๑. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตั้งเป้าหมาย
 ต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมี
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๒. โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยได้ดำเนินการประชุมวางแผน ออกคำสั่งดำเนินงานตามแผน พัฒนา
ผู้เรียนจาก กิจกรรมการจัดการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
๓. ส่งผลให้นักเรียนยอมรับและเห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น
ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ ศาสนาเป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและ
อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
๔. มีการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้นให้รู้จักการยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี อยู่ในแผนการดำเนินงานของโรงเรียน และผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมการจัดการเรียน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวั ฒนธรรมของไทย จึง
เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม

จุดควรพัฒนา ควรส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนให้มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมบรรจุในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างฯของบุคคลใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมีความชัดเจนในความแตกต่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองมีการยอมรับและอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผ่านการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และประเมินผลนักเรียนทุกคนเพื่อนำผลการประเมิน มาพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 1: คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
คำอธิบาย: ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพ ผู้เรียนร้อยละ 85.91
กายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย
ที่ส มบู รณ์ แ ข็ง แรง เช่น กิ จกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุก
วันพฤหัสบดีและกิจกรรมส่งเสริมความเลิศด้านกีฬา
2. มี ก ารประชุ ม วางแผนออกคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดำเนิ น โครงการกิ จ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น
มีสุ ข ภาพกายที่ ส มบู รณ์ แข็ ง แรงอย่ างต่ อ เนื่ อ งสม่ำ เสมอ
เช่น ในการวัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรม
ส่งเสริมความเลิศด้านกีฬา
3 . ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ กำกั บ ติ ด ตาม บั น ทึ ก ทดสอ บ
สมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
กิจกรรมกีฬาสีภ ายใน และ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4. นำข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพจิต ผู้เรียนร้อยละ 95.12
อารมณ์และสังคมที่ดี
มีสุขภาพจิตอารมณ์
และสังคมที่ดี

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพจิตอารมณ์และ
สังคมที่ดี เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬา
ภายในและ กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดี
2. มี ก ารประชุ ม วางแผนออกคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดำเนิ น โครงการกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
มีสุขภาพจิ ตอารมณ์ แ ละสัง คมที่ดี เช่น ดำเนิ นตามระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น กิ จ กรรมกี ฬ าภายใน กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม ออกกำลั ง กายทุ ก วั น พฤหั ส บดี และ กิ จ กรรม
ส่งเสริมด้านดนตรีและนันทนาการ
3. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ กำกั บ ติ ด ตาม บั น ทึ ก ระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนั กเรียน จัดกิจกรรมส่ง เสริมการออกกำลัง กาย
กิจกรรมกีฬาสีภายใน และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและ
นันทนาการ
4. นำข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ ผู้เรียนร้อยละ 95.12
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. มี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาผู้ เรี ย นด้ า นความสามารถ
แสดงออกได้ อ ย่ า งเหมาะสม เช่ น ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี
และนันทนาการ
2. มี ก ารประชุ ม วางแผนออกคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดำเนิ น โครงการแสดงออกได้ อ ย่ า งเหมาะสม
เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬา
ภายใน และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและนันทนาการ
3. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ กำกั บ ติ ด ตาม บั น ทึ ก ระบบดู แ ล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น กิ จ กรรมกี ฬ าสี ภ ายในและกิ จ กรรม
ส่งเสริมด้านดนตรีและนันทนาการ
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่.1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 5) มีวินัย รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม
คำอธิบาย ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ แต่งกายถูกระเบียบ มาเรียนทันเวลา ส่งงานตามกำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักคัดแยกขยะ
รักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสวนพอเพียง
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ผู้เรียนร้อยละ ๘๙.๒๖ ใน  สูงกว่ามาตรฐาฯ
1. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา  ยอดเยี่ยม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 เป็นไปตามมาตรฐาน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย  ดีเลิศ
แต่งกายถูกระเบียบ
แต่งกายถูกระเบียบ
รักษ์สิ่งแวดล้อม
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
 ดี
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง  ปานกลาง
เหมาะสม โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น หรือครูเวร  กำลังพัฒนา
กำกับติดตาม
3. ครู ป ระจำชั้ น หรื อ ครู เ วรกำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น
การแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียนทุกวัน
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมีวินัยแต่งกาย
ถูกระเบียบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ

ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา

มาตรฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 95.45 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาส่ง
งานตามเวลากำหนด

ผู้เรียนร้อยละ 9๖.๖๗ ใน  สูงกว่ามาตรฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาส่งงาน  เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามเวลากำหนด
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตามมาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มี วินัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนมีคำสั่ งให้ ครูป ระจำชั้น กำกั บติ ดตาม
ประเมินการเข้าแถวของนักเรียนทุกวัน
3. ครู ป ระจำชั้ น กำกั บ ติ ด ตามประเมิ น การเข้ าแถว
ของนักเรียนทุกวัน โดยบันทึกโฮมรูม
4. นำข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ผู้ เรี ย นมาเข้ า แถว
ให้ทันเวลาตามกฎระเบียบของโรงเรียน
1. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โดยมี ค รู ผู้ ส อนประจำรายวิ ช าเป็ น ผู้ กำกั บ
ติดตามการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
3. ครู ผู้ ส อน กำกั บ ติ ด ตาม และบั น ทึ ก การส่ ง งาน
ของนักเรียนประจำวิชา
4 . น ำข้ อ เสน อ แน ะมาปรั บ ป รุ ง เพื่ อผู้ เ รี ย น มี วิ นั ย
ในการส่งงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษารัก
การเล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย

ผู้เรียนร้อยละ 8๕.๗๑ ใน  สูงกว่ามาตรฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษารักการ  เป็นไปตามมาตรฐาน
เล่นกีฬาและการออกกำลัง  ต่ำกว่ามาตรฐาน
กาย

ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษารู้จัก
คัดแยกขยะรักษาความ
สะอาดเขตรับผิดชอบ

ผู้เรียนร้อยละ 89.๙๓ ใน  สูงกว่ามาตรฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาคัดแยก  เป็นไปตามมาตรฐาน
ขยะรักษาความสะอาดเขต  ต่ำกว่ามาตรฐาน
รับผิดชอบ

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ 80 ใน

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ผู้เรียนจำนวน ๘๙.๙๓ คน

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสม โดยมี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ครู ผู้ ส อนหลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม
ศัก ยภาพสู่ ความเป็ น เลิศ กี ฬ า และครู ผู้รับ ผิ ดชอบในการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. ครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม การจัดการ
เรีย นรู้ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จั ดกิ จ กรรมส่ง เสริ ม
การออกกำลั ง กายทุ ก วั น พฤหั ส บดี แ ละกิ จ กรรมกี ฬ าสี
ภายใน
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมี สุขภาพกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง
1. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาผ่ า นกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
อย่ า งเหมาะสม โรงเรี ย นมี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ครู ป ระจำชั้ น
และครู เวร กำกั บ ติ ด ตาม ในการรั ก ษาทำความสะอาด
เขตรับผิดชอบ
3. ครู ป ระจำชั้ น และความเวรตรวจความสะอาด กำกั บ
ติ ด ตาม และบั น ทึ ก ทำความสะอาดห้ อ งเรี ย นและเขต
รับผิดชอบ
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา  ยอดเยี่ยม

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาพัฒนา  เป็นไปตามมาตรฐาน
พัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ สวนเขตรับผิดชอบ
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีวินัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาผ่ า นกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
อย่ า งเหมาะสม โรงเรี ย นมี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
สวนพอเพียง
3. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสวนพอเพี ย งบั น ทึ ก การพั ฒ นาสวน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของทุกระดับชั้น
4 . น ำข้ อ เสน อ แน ะมาปรั บ ป รุ ง เพื่ อผู้ เ รี ย น มี วิ นั ย
รักษ์สิ่งแวดล้อม

 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
๑. ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น การแต่งกายถูกระเบียบ การมาโรงเรียนทันเวลา และการส่งงานตามเวลากำหนด
๒. ผู้เรียนมีวินัย รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการรักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง และการพัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น แต่งกายถูกระเบียบ มาเรียนทันเวลา ส่งงานตามกำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
รู้จักคัดแยกขยะ รักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสวนพอเพียง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่งกายถูกระเบียบ มาเรียนทันเวลา ส่งงานตามกำหนด รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักคัดแยกขยะ
รักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสวนพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
คำอธิบาย สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
สถานศึกษามีการกำหนด
สถานศึกษามีการกำหนด
 สูงกว่าค่ามาตรฐาน ๑. สถานศึ ก ษาให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการ  ยอดเยี่ยม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  เป็นไปตามมาตรฐาน จัด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา มี ก ารวิ เคราะห์  ดีเลิศ
พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน
ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้  ดี
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
สอดคล้องกับบริบทของ
บริบทของสถานศึกษา ความ
SWOT ผ่ า น กิ จก รรมพั ฒ น าแผน ก ารจั ด  ปานกลาง
สถานศึกษา ความต้องการ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
การศึกษา รวบรวมข้อมูล ด้วยการระดมความ  กำลังพัฒนา
ของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
คิ ด เห็ น จากผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทาง
วัตถุประสงค์ของแผนการ
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
การศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
พื้ น ฐาน ผู้ น ำชุ ม ชน ผู้ป กครอง และนั กเรีย น
รัฐบาลและของต้นสังกัด
เปลี่ยนแปลงของสังคม
แล้ ว นำข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาและ
รวมทั้งทันต่อการ
ความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ร่ ว มกั น
เปลี่ยนแปลงของสังคม
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการ
จัดการศึกษา
๒. สถานศึ ก ษาจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
(ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่สอดคล้องกับ
แผน พั ฒ น าก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ น โยบาย
ของรั ฐ บาลและของต้ น สั ง กั ด รวมทั้ ง ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)

ระดับคุณภาพ

๓. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึ ก ษาห้ า ปี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาประจำเดื อ น การประชุ ม
ผู้ ป ก ค รอ ง ก าร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก รร ม ก าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง
และนั กเรียน ไปปรับ ปรุง แก้ไ ขในการจัด ทำ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาห้ า ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ นโยบายของ
รั ฐ บาลและของต้ น สั ง กั ด รวมทั้ ง ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ในครั้งต่อไป
จุดเด่น
สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน
ผู้ปกครอง และนักเรียน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
และแก้ไขปัญหาจากผลการดำเนินงานร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและเป็นระบบ
๒. ควรจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ
การนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาไว้
อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น

 สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึก ษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น โดยโรงเรี ย นจั ด ทำ SWOT เพื่ อ
ส ำ ร ว จ ส ภ า พ ปั จ จุ บั น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท ร าบ ปั ญ ห า
ในสถานศึ ก ษา ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา
๒. มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
๓. จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน จัดส่งผลการประเมินตนเอง
๔. นำข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ตนเองมาวิ เคราะห์ เพื่ อ จั ด ทำ
โค รงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้วยกระบวนการ PDCA

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
มาตรฐาน
สถานศึกษามีการนำ
 สูงกว่ามาตรฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพการ  เป็นไปตามมาตรฐาน
จัดการศึกษาไปปฏิบัติ
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในโรงเรียน
๒. นำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ
จัดทำแผนพั ฒ นาการศึกษาห้าปี แผนปฏิบัติ
การประจำปี ง บประมาณ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ป ร ะ จ ำ ปี ก า ร ศึ ก ษ า
ที่ ป ระกอบด้ ว ยโครงการและกิ จ กรรมใน
โรงเรี ย นที่ เกิ ด จากการสำรวจสภาพปั จ จุบั น
ความต้องการ สภาพปัญหาและความต้ องการ
ของสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน และ
ท้องถิ่น
๓. สรุปผลการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ห้ า ปี แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ง บประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
4. นำข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
มาตรฐาน
สถานศึกษามีการติดตาม  สูงกว่ามาตรฐาน
ตรวจสอบประเมินผล
เป็นไปตามมาตรฐาน
และปรับปรุงพัฒนางาน  ต่ำกว่ามาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
๒. มีการนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
ผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาต่อชุมชน และต้นสังกัด
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบการ
บริหารอัตรากำลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษามีระบบการ
บริหารอัตรากำลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบดูแล

ผลการดำเนินงานตาม สรุปผลการดำเนินงาน
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
สถานศึกษามีระบบดูแล  สูงกว่ามาตรฐาน ๑. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ  ยอดเยี่ยม

 สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑ .โ ร ง เรี ย น มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ
ด้านบริหารการจัดการอัตรากำลังและทรัพยากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ท างวิ ช าชี พ ต รงตาม ความต้ อ งก ารขอ งครู แ ล ะ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๒.จัดทำแผนการจัดการอัตรากำลัง ของโรงเรียน ที่เป็น
ปัจจุบัน และบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ๕ ปี
แผนปฏิ บั ติ การประจำปี ง บประมาณ แผนปฏิ บั ติ การ
ประจำปีการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย
๓.มี ก ารรายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า ง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มาตรฐานการศึกษา

ช่วยเหลือนักเรียนตาม
เกณฑ์ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ผลการดำเนินงานตาม

 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

นั ก เรี ย นที่ พั ฒ นา ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ให้
นั ก เรี ย น ได้ พั ฒ น าตน เอง ได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภ าพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒ .โด ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ผู้ เรี ย น เป็ น ร า ย บุ ค ค ล
เพื่อทราบสภาพข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาสำหรับใช้ใน
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการส่งต่อภายในและภายนอก
๓.โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรายงานผล
การดำเนิ น งาน ระบบดูแ ลช่ วยเหลือ นัก เรีย น ข้อ มู ล
นักเรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แนะแนว
และแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม และมีการสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการ/กระบวนการ

 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน
สถานศึกษามีระบบ
นิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบตามเกณฑ์

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตามมาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาทั้ง
๔ ฝ่ายอย่างเป็นระบบ
๒.มี ก ารวางแผนการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา
การปฏิ บั ติ ต ามแผนก ารนิ เ ทศ การติ ด ตาม
การตรวจสอบและประเมิ นผลสถานศึกษา และ
การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา
๓. รายงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา และ
กิจกรรมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
โรงเรี ย น มี ก ารบริ ห ารงาน อย่ า งเป็ น ระบบ
ด้วยกระบวนการ PDCA
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีข้อมูลจาก
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล, รายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้, รายงานฝ่ายตาม
โครงสร้างการบริหาร

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษามีข้อมูลจาก
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล,
รายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้, รายงานฝ่าย
ตามโครงสร้างการ
บริหาร

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรี ยนมีก ารประชุม ชี้แจงและวางแนวปฏิบั ติ
โดยมีการออกคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่
ตามโครงสร้ างการบริห ารงาน ๔ ฝ่ าย และงานใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ครูและบุค ลากรปฏิบัติง านตามคำสั่ง การปฏิบัติ
หน้าที่ภายในสถานศึกษาและให้รายงาน รายบุคคล
รายกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ รายงานฝ่ายบริหารงาน
ตามโครงสร้ า งการบริ ห ารและรายงานโครงการ/
กิจกรรมที่แต่ละคนได้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน
๓. สามารถนำข้ อ มู ล การวางแผน ปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการประชุมชี้แจง
และวางแนวปฏิบั ติ โดยมี การออกคำสั่ง มอบหมาย
งานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔
ฝ่าย และงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามคำสั่งการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายในสถานศึ ก ษาและให้ ร ายงาน
รายบุ ค คล รายกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ รายงานฝ่า ย
บริห ารงานตามโครงสร้างการบริห ารและรายงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละคน ได้รับผิดชอบที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. นำข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจ รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจากผลการ
ดำเนินงานร่วมกัน

ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการดำเนินงาน
มาตรฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา  สูงกว่ามาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน บุคลากร และ  เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง
 ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความคิดเห็น ตัดสินใจ
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
จากผลการดำเนินงาน
ร่วมกัน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. โรงเรี ย นมี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน
๒.บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิ ด เห็ น ตั ด สิ น ใจ และแก้ ไ ข
ปัญหาจากผลการดำเนินงานร่วมกันโดยการร่วม
เป็ น คณะกรรมการในการดำเนิ น งานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง
ๆ ในโรงเรียน โดยโรงเรียนจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หรือ ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง
รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการดำเนิ นงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง
ๆของโรงเรี ย น อย่ า งสม่ ำ เสมอ และให้ ค วาม
เห็นชอบ
๓. รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
4. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีการนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ประกอบด้วยโครงการ
และกิจกรรมที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
3. สถานศึ กษามี ก ารติ ดตาม ตรวจสอบประเมิน ผลและปรับ ปรุง พั ฒ นางานอย่ างต่อ เนื่ อ ง โดยการรายงานผลการ ดำเนิ นโครงการและกิ จกรรม การสรุป ผล
การปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัด และชุมชน
4. สถานศึกษามีระบบการบริหารอัตรากำลัง โดยการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมีอัตรากำลังคนตามจำนวน คุณสมบัติและในเวลา
ที่ต้องการและเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สถานศึกษาวางไว้ และมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างรัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา
5. สถานศึ กษามี ระบบดูแ ลช่ วยเหลื อ นั กเรีย นอย่า งครบถ้ วนสมบู รณ์ ตั้ ง แต่ก ารวิเคราะห์ ผู้เรีย นรายบุ ค คล เพื่ อรู้ จัก สภาพข้ อ มู ลพื้ น ฐาน สภาพปั ญ หาและ
ความต้องการของนักเรียนรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญ หา สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญ หา
ตลอดจนการส่งต่อภายในและภายนอก
6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในและการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย/
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
7 สถานศึกษามีข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล, รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้, รายงานฝ่ายบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการดำเนินงานร่วมกัน
โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้มี ส่วนร่วมทุกฝ่ายโดยมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา การประชุม
ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ความเห็นชอบในกิจการต่างๆ ของโรงเรียน มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไป
ปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สถานศึกษาควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษาควรมีการบริหารอัตรากำลัง และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
4. สถานศึกษาควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ชื่อแผนพัฒนาแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบรวบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการ
โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่  สูงกว่ามาตรฐาน
พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน
ป็นไปตาม
รอบด้าน
มาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑.สถานศึ ก ษามี ก ารวางแผนบริ ห ารจั ด การ
ยอดเยี่ยม
กิ จ กรรมพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาทุ ก ปี  ดีเลิศ
ก ารศึ ก ษ าเพื่ อ ให้ สอ ดค ล้ อ งกั บ ห ลั ก สู ต ร
ดี
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช
ปานกลาง
2551 ฉบั บ ปรุ ง 2560 และน โยบายขอ ง
กำลังพัฒนา
หน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของชุมชน
๒.มี โ ครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรับปรุง หลัก สูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู้ บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในหลั กสู ต ร หลัก สู ต รความ
เป็ น เลิ ศ หลั ก สูต รท้ อ งถิ่ น หลัก สู ตรต้า นทุ จริ ต
ศึ ก ษ า ตาม บ ริ บ ท ข อ งโรงเรี ย น โดยผ่ า น
ความเห็ น ชองของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่  สูงกว่ามาตรฐาน
สถานศึกษาที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม  เป็นไปตาม
จริง และครอบคลุมทุก
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมาย
ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๓ . มี ก าร นิ เท ศ แล ะ ป ระ เมิ น ก ารใช้ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๔. เพื่ อ นำข้ อเสนอแนะมาใช้ ในการวางแผนพั ฒ นา
ในปีต่อไปส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ ก ำหน ด สถาน ศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถาน ศึ ก ษ า
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ หลักสูตรความเป็นเลิศ หลักสูตร
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ต้ าน ทุ จ ริ ต ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น พั ฒ น าคุ ณ ภาพ ผู้ เ รี ย น
รอบด้านเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนบริหารจัดการกิจกรรม
ยอดเยี่ยม
พั ฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ กษาที่ เชื่ อมโยงวิ ถี ชีวิ ต และ  ดีเลิศ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการดำเนินการแต่งตั้ง
ดี
คณะกรรมการดำเนิ น กิ จ กรรม ประชุ ม วางแผน
ปานกลาง
ด ำ เนิ น ก าร ต า ม แ ผ น ส รุ ป แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล
กำลังพัฒนา
เพื่อนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๒. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและต่อเนื่อง
เช่ น กิ จกรรมชุ ม นุ ม ตามความถนั ด และความสนใจ
ของผู้ เ รี ย น กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี กิ จ กรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
๓. ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ ก ำหนด ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพรอบด้ า น เชื่ อ มโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. นำข้ อ เสนอแนะมาใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นา
ในปีต่อไป

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและหลากหลาย
2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. สถานศึกษามีหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศที่พัฒนาตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน
4. สถานศึกษาสนองนโยบาย โดยจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับรายวิชาเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง
5. สถานศึกษามีการปรับปรุงและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
- ตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- สถานศึกษาควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา โดยการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา เพื่อนำมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาตามความต้องการ
ของตนเองและสถานศึกษาโดย
การเข้าร่วม อบรม/สัมมนา
เพื่อพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพอย่างน้อย 20
ชั่วโมง/ปีการศึกษา และนำผล
การพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียน
ของผู้เรียน

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. สถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของ
ตนเองและสถานศึกษา
๒. สำรวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนาตาม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรที่ต้นสังกัด หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐและเอกชนจัดให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 20
ชั่วโมง/ปีการศึกษา ตามความต้องการของตนเองและ
สถานศึกษา
๓. มีการจัดทำสรุปการไปราชการ การรายงานไปราชการ
แฟ้มบันทึกการศึกษาชั้นเรียน PLC ภาพถ่ายกิจกรรมและนำ
ผลการพัฒนาตนเองมารายงานผล ขยายผล พร้อมนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔.มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนมาวางแผนปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ในปีต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

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

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
ครูและบุคลากร ทุกคนได้รับ
การพัฒนาตามความต้องการ
ของตนเองและสถานศึกษา
โดย เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่าง
น้อย 60 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
และนำผลการพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนของผู้เรียน

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑.สถานศึกษามีก ารวางแผนในการส่ง เสริม สนั บสนุนให้ครู
และบุ ค ลากรทุ ก คน ได้ รั บ การพั ฒ นาตามความต้ อ งการ
ของตนเองและสถานศึกษา
๒.สำรวจความต้ อ งการพั ฒ นา เข้ า ร่ ว ม อบรม/สั ม มนา
ตามโครงการโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ตามความที่สนใจเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิ ช าชี พ อย่ า งน้ อ ย 60 ชั่ ว โมง/ปี ก ารศึ ก ษา และเปิ ด
โอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๓.นำผลการพัฒ นาตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผล
ขยายผล พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
๔.นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาและยกระดับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน (PLC) อย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูและบุคลากรทุกคนควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพได้เผยแพร่ผลงานหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจอย่าง
ต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. จัดให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน (PLC) ทั้งในและนอกสถานศึกษา และหรือ
จากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ชื่อแผนพัฒนาแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และความ
ปลอดภัย
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในระดับ ดี

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
จากผลการดำเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีดำเนินงานดังนี้
1. วางแผนและสำรวจเพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
จัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการ เรียนรู้
2. มีการดำเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่
และอาคารประกอบ โดยให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย
๓.จัดทำแบบสรุปโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
5. นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและ มีความ
ปลอดภัย

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
 สูงกว่า
มาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่า
มาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. วางแผนและสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
และการจราจรให้มีความปลอดภัย
2. ดำเนินมีการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข อาคารสถานที่ อาคารประกอบ
และจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
ได้มาตรฐาน
3. รายงานแก้ไขจุดเสี่ยงในโรงเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563
เพื่อพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัย
มีมาตรฐาน
4. ประเมินความพึงพอใจในเรื่องการแก้ไขปัญหา

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (เพียงพอ มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ในระดับดีขึ้นไป)
จุดที่ควรพัฒนา
- สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
- ครูและบุคลากรและนักเรียน ควรได้รับความรู้เรื่อง อัคคีภัย บรรเทาสาธารณภัย วาตภัยและการจาราจร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- สถานศึกษาควรดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
- ควรจัดอบรม ด้านความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่และการจราจร ให้ครู บุคลากรและนักเรียน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ชื่อแผนพัฒนาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษามีการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน
 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑๒ ๕ ๖ ๕ ) กิ จ กรรมการจั ด ซื้ อ /จั ด หาเทคโน โลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๒. สถานศึ ก ษามี ก ารดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นา
การศึ ก ษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิ จ กรรมการ
จัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดระบบ
ซอร์ฟแวร์ที่ ทัน สมัย ระบบ LEC ระบบการจัดซื้อจั ด
จ้ า ง ภ า ค รั ฐ ร ะ บ บ DLIT ร ะ บ บ Secondary
bookmark ระบบ SDQ bookmark
การใช้ ร ะบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ทั น สมั ย ในห้ อ งเรี ย น
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ห้องเรียนกระดาน
อัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง
ไ ม โ ค ร โ ฟ น Visual แ ล ะ ร ะ บ บ KKU SMART
LEARNING เครื่องปริ้นเตอร์

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษามีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

สถานศึกษามีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๓. สถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ประเมิ น ผลการใช้ ง านอย่ า งเป็ น ระบบ ส่ ง ผลให้ ก าร
บริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔. นำข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ คิ ด เห็ น จากผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ ให้
กระบวนการการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ที่ มี ต่ อ ผู้ เรี ย น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา
(ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๒. สถานศึ ก ษามี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
โดยจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมจัดซ่อมแซม
สื่อ อุ ป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ท างการศึ ก ษา การบั น ทึ ก การ
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมฯการต่ อ เติ ม /วาง ระบบ WiFi
ในห้องเรียน เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษามีการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๓. สรุปผลการปฏิบัติง านพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน
การประชุ ม ผู้ ป กครอง การประชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางก ารศึ ก ษาและนั ก เรี ย น ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขใน
การดำเนินการครั้งต่อไป
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) กิ จ กรรมการบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่ อ ใช้ ในการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๒. สถานศึ ก ษามี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมการบริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
โปรเจคเตอร์ กระดานอั จฉริ ยะ ในปฏิ บั ติ ก ารต่ าง ๆ
เช่น ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย ห้องสังคมศึกษาฯ
ห้ อ งอาเซี ย น ห้ อ งภาษาต่ า งประเทศ และห้ อ ง
วิทยาศาสตร์
๓. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อที่ประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจำเดือน การประชุมผู้ปกครอง การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขในการ
ดำเนินการครั้งต่อไป

ระดับคุณภาพ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
๓. สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การจัดหาสื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. การจัดหาสื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๓. ควรตั้งงบประมาณในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจัดให้มีการระดมทุน/ขอรับการสนับสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาสื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ให้เพียงพอ
๒. ควรมีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมและการให้บริการในแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ชื่อแผนพัฒนา แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๗ การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานและการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาและการนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการ
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ดำเนินงาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
สถานศึกษามีการวางแผน สถานศึกษามีการวางแผน
 สูงกว่ามาตรฐาน ๑.สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียน
ยอดเยี่ยม
ดำเนินงานโรงเรียน
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและ  เป็นไปตาม
พอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 ดีเลิศ
พอเพียงและการน้อมนำ
การน้อมนำหลักปรัชญาของ
พอเพียง โดยมีโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
มาตรฐาน
ดี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
(LSS)รองรั
บ
มี
ค
ำสั
ง
่
แต่
ง
ตั
ง
้
คณะกรรมการดำเนิ
น
งาน
ปานกลาง
ต่ำกว่ามาตรฐาน
พอเพียง
โรงเรียนพอเพียง
กำลัง
๒.มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนา
บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
จัดทำคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ
๓.มีการนิเทศ ติดตามและสรุปผลดำเนินโครงการต่อเนื่อง
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาในปีต่อไป ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการนำ
แผนงานไปปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียน

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

สถานศึกษามีการนำแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียน

 สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑.สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
ยอดเยี่ยม
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
 ดีเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญา
ดี
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปานกลาง
๒.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาตามหลัก
กำลังพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ สหวิทยาการ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓.มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการในแต่ละปีการศึกษา ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือวัด/
ประเมินผล
สถานศึกษามีการติดตาม สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
สูงกว่ามาตรฐาน
ตรวจสอบและปรับปรุงการ และปรับปรุงการพัฒนาการ
 เป็นไปตาม
พัฒนาการดำเนินงาน
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการ มาตรฐาน
โรงเรียนพอเพียงและการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ต่ำกว่ามาตรฐาน
น้อมนำหลักปรัชญาของ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม
๑.สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(LSS)
อย่างต่อเนื่อง มีการสรุปและรายงานการดำเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน
๓.วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข และ
๔ มิติ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางานโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่นและการ
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

เครื่องมือวัด/ประเมินผล

สถานศึกษามีการดำเนินการ
สูงกว่ามาตรฐาน
แบบมีส่วนร่วมในการ
 เป็นไปตาม
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา มาตรฐาน
งานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ต่ำกว่ามาตรฐาน
และการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ยอดเยี่ยม

๑.สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
ดีเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญา
 ดี
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปานกลาง
๒.ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(LSS)
กำลังพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน ในการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น ส่งผลให้การดำเนินงานผ่านเกณฑ์เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด และพัฒนาเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
๓.วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข และ
๔ มิติ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่น
๑.
๒.
๓.
๔.

สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สถานศึกษามีการนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษามีการตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
- การจัดทำฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกับครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
เกิดความตระหนัก ภูมิใจ และใช้เป็นฐานสำหรับศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในโอการสต่อไป

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ชื่อแผนพัฒนา แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๗ การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานและการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาและการนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตาม
สรุปผลการ
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ดำเนินงาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
สถานศึกษามีการวางแผน สถานศึกษามีการวางแผน
 สูงกว่ามาตรฐาน ๑.สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียน
ยอดเยี่ยม
ดำเนินงานโรงเรียน
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและ
พอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เป็นไปตาม
 ดีเลิศ
พอเพียงและการน้อมนำ
การน้อมนำหลักปรัชญาของ
พอเพียง โดยมีโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
มาตรฐาน
ดี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
ต่ำกว่ามาตรฐาน (LSS)รองรับ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ปานกลาง
พอเพียง
โรงเรียนพอเพียง
กำลัง
๒.มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนา
บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
จัดทำคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ
๓.มีการนิเทศ ติดตามและสรุปผลดำเนินโครงการต่อเนื่อง
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาในปีต่อไป ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการนำ
แผนงานไปปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียน

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินงาน

สถานศึกษามีการนำแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียน

 สูงกว่ามาตรฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑.สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
ยอดเยี่ยม
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
 ดีเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
ดี
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปานกลาง
๒.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาตามหลัก
กำลังพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทำหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ สหวิทยาการ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓.มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการในแต่ละปีการศึกษา ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือวัด/
ประเมินผล
สถานศึกษามีการติดตาม สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
สูงกว่ามาตรฐาน
ตรวจสอบและปรับปรุงการ และปรับปรุงการพัฒนาการ
 เป็นไปตาม
พัฒนาการดำเนินงาน
ดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการ มาตรฐาน
โรงเรียนพอเพียงและการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ต่ำกว่ามาตรฐาน
น้อมนำหลักปรัชญาของ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม
๑.สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(LSS)
อย่างต่อเนื่อง มีการสรุปและรายงานการดำเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน
๓.วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข และ
๔ มิติ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึน้

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการ
ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางานโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่นและการ
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

เครื่องมือวัด/ประเมินผล

สถานศึกษามีการดำเนินการ
สูงกว่ามาตรฐาน
แบบมีส่วนร่วมในการ
 เป็นไปตาม
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา มาตรฐาน
งานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ต่ำกว่ามาตรฐาน
และการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

๑.สถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น(LSS)อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
 ดี
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปานกลาง
๒.ดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(LSS)
กำลังพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน ในการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น ส่งผลให้การดำเนินงานผ่านเกณฑ์เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด และพัฒนาเป็นสถานศึกษา
พอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ใน
โอกาสต่อไป
๓.วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข และ
๔ มิติ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่น
๓.
๔.
๓.
๔.

สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สถานศึกษามีการนำแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษามีการตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
- การจัดทำฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกับครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
เกิดความตระหนัก ภูมิใจ และใช้เป็นฐานสำหรับศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในโอการสต่อไป

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิต
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผน
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สรุปผลการ
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับ
ของสถานศึกษา
ดำเนินงาน
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
คุณภาพ
ครูทุกคนมีการออกแบบจัดการ
ครูทุกคนมีการออกแบบจัดการ
สูงกว่ามาตรฐาน 1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตามโครงการ  ยอดเยี่ยม
เรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ เรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 เป็นไปตาม
การพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็น  ดีเลิศ
 ดี
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐาน
สำคัญออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
 ปานกลาง
 ต่ำกว่ามาตรฐาน 2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
 กำลังพัฒนา
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้
ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
Active Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share
Galley Walk ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการศึกษา
ชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหา
แนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สูงกว่ามาตรฐาน
ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติ  เป็นไปตาม
จริง
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1.สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตามโครงการ
การพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญออก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้
ครูทุกคนมีจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
Active Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และ
กลวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share
Galley Walk ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการศึกษาชั้น
เรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน
4.มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการบริหาร
และการจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ระดับ
คุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะของผู้เรียนที่มีความจำเป็น
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
อย่างน้อย 1 แผน

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ สูงกว่ามาตรฐาน
เฉพาะของผู้เรียนที่มีความจำเป็น  เป็นไปตาม
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มาตรฐาน
อย่างน้อย 1 แผน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผล
ให้ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุกรายวิชาและ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา ครู
ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
ทุกกลุ่มสาระ
ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน
4.มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการบริหาร
และการจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศติดตาม เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ระดับคุณภาพ
 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 2563 ทำการเปิดชั้นเรียนได้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในการจัดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ครูควรได้รับการอบรมเทคนิค และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระและนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
คำอธิบาย มีการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
มาตรฐานการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา
ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยี
ครูทุกคน ใช้ส่อื เทคโนโลยี
สูงกว่ามาตรฐาน
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรมอบรมการ
พัฒนาการจัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครูทุก
คนมีจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูทุกคน และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบได้จาก แบบบันทึก
การส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
สถานศึกษามีการจัดระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ระบบ
LEC ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT
ระบบ Secondary bookmark ระบบ SDQ bookmark
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในห้องเรียน ห้องเรียน
กระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
เสียง ไมโครโฟน Visual และระบบ KKU SMART
LEARNING มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและ
หาแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สรุปผลการดำเนินงาน
ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้

 สูงกว่ามาตรฐาน
 เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ต่ำกว่ามาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
2. ดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครูทุก
คนมีจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก
แบบบันทึกการส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ แบบสรุปการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและ
หาแนวทางพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
- ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ครูทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ชิ้น 2/ ภาคเรียน
- สถานศึกษามีการจัดระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ระบบ LEC ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ Secondary bookmark ระบบ SDQ
bookmarkการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในห้องเรียน ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึง่ มีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual และ
ระบบ KKU SMART LEARNING มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในการผลิตสื่อและการจัดใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
- ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ครูควรได้รับการอบรมเทคนิค และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการผลิตสื่อในการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ประเด็นพิจารณาย่อยที่คำอธิบาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูทุกคน มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูทุกคน
มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1.สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาจัดการ
 เป็นไปตามค่า
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ดำเนินการ
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 2.ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3.จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครูทุกคน
มีการบริหารจัดดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดกลุ่มผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง Thinking School
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา สถานศึกษาได้ดำเนินการวางแผน
ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น Think
Pair Share Galley Walk ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4.นำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหาแนวทางพัฒนาเพื่อ
นำเสนอผู้บริหาร

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลัง
พัฒนา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ครูและผู้เรียนทุกคน มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ครูและผู้เรียนทุกคน
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

สรุปผลการดำเนินงาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1. สถานศึกษามีการวางแผนดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาจัดการ
 เป็นไปตามค่า
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ดำเนินการ
 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 2. ดำเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม
3. จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครูทุกคนจัดทำ
โครงการสอนทุกรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา สถานศึกษาได้
ดำเนินการวางแผน ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดทำ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโครงการสอน แนวทาง
การวัดและประเมินผลมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active
Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย
เช่น Think Pair Share/ Galley Walk ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียนตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม จัดตารางสอนชั่วโมงที่
8 ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ก่อนและหลังการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน
รวมทั้งปัญหาที่พบในห้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด
4. มีการนำผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหาแนวทางพัฒนา
เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูทกคนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนทุกรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง Thinking School อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา
สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนตามโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิดคำนวณ
และสร้างแรงบันดาลใจ ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและศุกร์ ในคาบที่ 7
จัดตารางสอนชั่วโมงที่ 8 ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนและหลังการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน
รวมทั้งปัญหาที่พบในห้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในการจัดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ครูควรได้รับการอบรมเทคนิค และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 กระบานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3.4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
คำอธิบาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพือ่ นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ตัวชีว้ ัด
สถานศึกษา มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
สถานศึกษา มีการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกคน
อย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย

เครื่องมือวัด/
ประเมินผล
 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
 ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. ครูได้มีการการวางแผน ศึกษาข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล
๒. ได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ได้นำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา มาจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน จึงได้แผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลและยึด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
๓. มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
๔. นำผลที่ได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป

เครื่องมือวัด/

วิธีการ/กระบวนการ

ระดับคุณภาพ
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ครูทุกคน มีเครื่องมือ และ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการ
จัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับดีขึ้น
ไป

ครูทุกคน มีเครื่องมือ
และวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้

ครูทุกคน มีเครื่องมือ และ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

ครูทุกคน ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อ
นำไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้

ประเมินผล
 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
 ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย

 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย
 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
 ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย

(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. เห็นได้จาก โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาในด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
๒. นำมาขยายผลกับครูทั้งโรงเรียน โดยครูมีการจัดทำแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา
อย่างชัดเจน ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา และสามารถปรับ
ให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
๓. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๔. นำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนต่อไป
๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ครูวางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
หลักสูตร โดยใช้กระบวนการ PDCA
๒. มีกระบวนการโดยการนำผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน โดยการจัดทำ
วิจัยและเขียนปรากฏการณ์ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งนำจุดเด่น
ของผู้เรียน มาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความก้าวหน้าในด้านการเรียนยิ่งขึ้น
ตามความสามารถและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๓. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๔. นำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนต่อไป

 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กำลังพัฒนา

จุดเด่น
โรงเรียนใช้ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการของ PDCA มีการวางแผนประชุมครูเพื่อให้แนวทางก่อนการดำเนินงาน
มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบและประเมินผล นำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ และนอกจากนี้ครูยังได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของ
รายวิชา และมีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ ติดตาม และพัฒนาผลการเรียนของตนเอง ที่สำคัญครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยผ่านชุมชนการเรียนรู้ PLC
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมีการจัดอบรมทบทวนการออกข้อสอบ และการใช้เครื่องมือการวัด ประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ครูควรได้รับการอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลครบทุกคน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ชื่อแผนพัฒนา แผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ ๕ มีการแลกเปลี่ยนและใช้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ คำอธิบาย ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพือ่ นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้

ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือวัด/
วิธีการ/กระบวนการ
ระดับคุณภาพ
ประเมินผล
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
 สูงกว่ามาตรฐาน ๑. สถานศึกษาได้ดำเนินการวางแผน ครูทุกคน
ยอดเยี่ยม
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
เป็นไปตาม
 ดีเลิศ
๒. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำ
มาตรฐาน
ดี
โครงการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล
ต่ำกว่า
ปานกลาง
มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active
มาตรฐาน
กำลังพัฒนา
Learning นำเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair
Share/Galley Walk ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
๓. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
๔. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

เครื่องมือวัด/
ประเมินผล
ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้  สูงกว่า
ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ มาตรฐาน
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ต่ำกว่า
มาตรฐาน

สถานศึกษาจัดให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง
(ผู้บริหาร,ผู้เชี่ยวชาญ,
อาจารย์มหาวิทยาลัย) ร่วม
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

สถานศึกษาจัดให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง
(ผู้บริหาร,ผู้เชี่ยวชาญ,อาจารย์
มหาวิทยาลัย) ร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

 สูงกว่า
มาตรฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
ต่ำกว่า
มาตรฐาน

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
๑. สถานศึกษามีการดำเนินโครงการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. จัดตารางสอนชั่วโมงที่ ๘ ทุกวันอังคารให้ครู
ทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ก่อนและหลังการนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน
๓. ครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอน
รวมทั้งปัญหาที่พบในห้องเรียน
๔. เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๑.สถานศึกษาการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ
๒.เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่าน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ TSIP

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เครื่องมือวัด/ประเมินผล

วิธีการ/กระบวนการ
(พิจารณาจากเอกสารหนังสือ)
โดยจัดตารางให้ครูทุกคนเข้าร่วมสังเกต
ชั้นเรียนห้องเรียนครบ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในระดับชั้น ม.๑ - ม.๔ร่วมกับ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์
อาอาจารย์มหาวิทยาลัย
๓.ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
๔.นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ต่อไป ส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
๑. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. ครูทุกคนเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ม.๑ - ม.๔ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อให้ครูทุกคนนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
๓. สถานศึกษาจัดให้ครู และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปิดชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลกลับเพื่อนำไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- สถานศึกษาควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด
อปท.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
44.29
18.77
26.88
24.04
53.45

24.91

29.45

33.21

50.38

22.03

27.99

30.72

54.29

25.46

29.89

34.38

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

2562
46.83
21.26
26.90
28.00

2563
44.29
18.77
26.88
24.04

เพิ่ม/ลด
-2.54
-2.49
-0.02
-3.96

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด
อปท.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
36.26
19.12
28.51
34.24
21.54
42.57

24.49

31.79

35.25

28.21

38.79

20.86

28.94

33.54

24.49

44.36

26.04

32.68

35.93

29.94

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

2562
33.55
16.59
24.50
31.91
22.73

2563
36.26
19.12
28.51
34.24
21.54

เพิ่ม/ลด
2.71
2.53
4.01
2.33
-1.19

ภาคผนวก ข

๑. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑.๑ จัดระบบการประกันคุณภาพ และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)
\

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา

รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด

๑.๒ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเพือ่ ร่วมกันวางแผน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อร่วมกันจัดทำแผนแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำปี

๑.๓ สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครอบครัวสอนบุญมา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

นำนักเรียนร่วมกิจกรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕

กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ร่วมกับ อบต.บ้านขาม
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

ร่วมกับ อบต.บ้านขาม จัดอบรมโครงการป้องกัน ลดปัญญา
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เยาวน คนสร้างชาติ ณ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

กิจกรรมการอบรม การคัดแยกขยะ

นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ณ วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง ร่วมกับมณฑลทหารม้าที่ 23 ผู้นำชุมชน
จิตอาสาในท้องถิ่นตำบลบ้านขาม

๒. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้
๒.๑ บริหารการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์ใช้หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ตลอดจนการจัดทำหน่วยการ
เรียนรู้และมีผลการนำไปจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาได้จริง

ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดทำหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการในทุกรายวิชาพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒.๒ บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมคัดกรองผู้เรียนด้านการอ่านและเขียน

การประชุมวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) สู่การออกแบบการเรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ครูร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในโรงเรียน
ตามแนวทางของโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพือ่ ยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science มูลนิธิคีนัน แห่งเอเชีย และสำนักงานคุรุสภา
ตามโครงการ Thailand School Improvement Program (T-SIP)

ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย
และร่วมพิธีรับเงินอุดหนุน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (PLC) โดยความร่วมมือของคุรุสภา
และโครงการ Chevron Enjoy Science ณ หอประชุมคุรุสภา

การประชุมวางแผนการออกแบบการเรียนรู้ PLC Plan และวางแผนกิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน คิดคำนวณ

กิจกรรมประชุมวางแผนก่อนเปิดชั้นเรียน

กิจกรรมศึกษาชั้นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์

กิจกรรมศึกษาชั้นเรียนห้องเรียนภาษาไทย

กิจกรรมศึกษาชั้นเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน (Study Visit) และ
กิจกรรมสะท้อนผล (PLC Reflect )อย่างส่ำเสมอ

การเยี่ยมชมชั้นเรียนและติดตามจากทางโครงการ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และคิดคำนวณ โดยทีมพี่บัณฑิต

กิจกรรม PLC Revise การสรุปและสะท้อนผล 3 สัปดาห์

กิจกรรม PLC Revise การสรุปและสะท้อนผล 5 สัปดาห์

การเสวนา เรื่องเล่าจากวง PLC การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Thailand School Improvement Program T-SIP) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับการติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากสำนักงานคุรุสภา
และการติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ โปรแกรม T-SIP เครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลแนวปฏิบัติที่ดี จัดโดยสำนักงานคุรุสภา

๒.๓ จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีแผนการนิเทศติดตาม ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้
และดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ตามแผนที่กำหนด นำผลการนิเทศไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนรู้ในระดับ ดี ตามบริบทของสถานศึกษา

การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๒.๔ จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมี
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และมีการประเมินตามสภาพจริง โดยดำเนินการตามระบบที่กำหนดและสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
การประเมินประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

การสอบวัดความรู้

การนำเสนอผลงาน

การทดสอบในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

การทดสอบการคิดคำนวณ และ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

การประเมินผลกิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

๒.๕ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีระบบการจัดหา การให้บริการและการจัดเก็บเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ โดยมีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนำผลการ
ประเมินดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสารสนเทศ

การให้บริการ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

๓.ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา
๓.๑ บริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีระบบและดำเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณ
การเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็น
ปัจจุบันตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี

ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน และรับการตรวจติดตามจากหน่วยตรวจสอบภายในตามกำหนด

๓.๒ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของ
สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐาน ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีแผน การ
สรรหา การพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับมาตรฐาน ภาระงาน และมีการดำเนินการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ผลดีเป็นทีป่ ระจักษ์ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม

บุคลากรของสถานศึกษามีคุณลักษณะเหมาะสมกับมาตรฐาน
และมีการมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร บุคลากรเข้ารับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

๓.๓ บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สูงสุด
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทางวิชาการ ทางธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัย
ถูกต้องตามสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาอยู่อย่างมีความสุข และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

จัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทางวิชาการ ทางธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัย ถูกต้องตามสุขลักษณะ

๓.๔ บริหารจัดการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินการ ตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพ บริบทของ
สถานศึกษา

กิจกรรมคัดกรองนักเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

การจัดประชุมชั้นเรียน Classroom Meeting

กิจกรรรมโฮมรูม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

การมอบทุนการศึกษา

๔. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๔.๑ วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าพเจ้ามีแผนและดำเนินการตามแผนการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
บุคคลเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและประชาชน
ทั่วไป

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมพระพุทธศาสนา รางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีศรีน้ำพอง

การอบรมพัฒนาการบริหารงบประมาณ

เข้าร่วมประชุมวางแผนเครือข่ายสถานศึกษา
คุณภาพวิชาการ T – SIP

รางวัลผู้บริหารดีเด่น

การอบรมแนวทางการสอนคิด

เข้าร่วมประชุมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เข้าร่วมอบรมโครงการประเมินผลงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วมอบรมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น ด้านความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีแผนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปรากฏผลดี และสามารถตรวจสอบได้

นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรให้ได้รับรางวัลทางวิชาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุนครูให้ได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน

๔.๓ เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษามี
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่มีผลต่อผู้เรียน ร่วมมือกับเพื่อนครู สถานศึกษาอื่น
ศึกษานิเทศก์ และการที่เกี่ยวข้อง

เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์

เปิดห้องเรียนคณิตศาสตร์

เปิดห้องเรียนภาษาไทย

การเยี่ยมชมชั้นเรียน

การสะท้อนผล

๕. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง และส่วนราชการเจ้าสังกัด มีผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้านความ
รวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด

ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย
ร่วมพิธีรับเงินอุดหนุน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (PLC) โดยความร่วมมือของคุรุสภา
และโครงการ Chevron Enjoy Science ณ หอประชุมคุรุสภา

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพือ่ ยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ “เบิ่งแงงครูนักวิจัย อบจ.ขอนแก่น KKPAO Academy for Researchers”

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนเพือ่ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนเพือ่ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แปลงข้าวสาธิต

กิจกรรมปลูกกล้วย

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

งานประดิษฐ์จากใบตอง

งานประดิษฐ์จากวัสดุ

ตลาดนัดพอเพียง

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้บูรณาการกับวิถีชุมชนในท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง

ร่วมงานเทศกาลไหม ประเพณีผู้เสี่ยว

รับมอบศูนย์การเรียนรู้

การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

