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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้พิจารณา
รายงานการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
แล้ว 
           เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
     พ.อ.อ.  
                                                                             (ชัยณรงค์    กัณหา) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                               โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
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ค าน า 

 
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้ส าหรับผู้บริหาร ส่วนท่ี 
๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความ
ต้องการการช่วยเหลือ และภาคผนวก 
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยขอขอบคุณ  คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา ร่วม
ประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลสารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 
 
 
 
            โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
                                                                          วันท่ี  ๖  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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สารบัญ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ช 
ส่วนท่ี ๑      ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
ส่วนท่ี ๒      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๙ 
ส่วนท่ี ๓      แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ๔๗ 
ส่วนท่ี ๔     การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา ๑๑๘ 

ภาคผนวก 
 - ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
          - ค าส่ังโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ท่ี  /  ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
          - ค าส่ังโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ท่ี   /๒๕๖๕  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕  
          - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ม.๓ และ ม.
๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 - QR Code ผลงาน ภาพกิจกรรม ประกอบการรายงาน 

- QR Code แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๑๓๓ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน    
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี ๑๙๙ หมู่ ๒ ต าบลบ้านขาม  อ าเภอ น ้าพอง  จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๑๔๐ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๓๖-๑๒๖ website: 
http://ptps.ac.th  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีจ านวนข้าราชการครูท้ังส้ิน ๑๓ คน มีพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ๓ คน  ครูชาวต่างประเทศ ๑ คน ครูช่วยสอน ๗  คน เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โดยมีจ านวนนักเรียน ท้ังส้ิน ๑๖๕  คน บริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า ภายในปีการศึกษา 
๒๕๖๕  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็น“สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน รักกีฬา  รักษ์
สิ่งแวดล้อม     น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีพันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย มีสมรรถนะ และทักษะเป็นไปตามศักยภาพ     น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการด ารงชีวิต 
 

- ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งผลให้จัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมิน
สรุปว่ามาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
- หลักฐานสนับสนุน 

๒.๑ คุณภาพผู้เรียน  
สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี โดยมีวิธีการมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เพื่อยกระดับทักษะการอ่านและเขียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยน าผลการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนมาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีการคัดกรองผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) ครูทุกคนออกแบบการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
High Impact Practices ใช้เครื่องมือการสอนคิดตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking  School) บูรณาการ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ากลวิธีที่หลากหลายมาใช้ในห้องเรียน เช่น Group of ๔, 
Think Pairs Share, Gallery Walk, Exit ticket,เกม Kahoot เป ็นต ้น น  านว ัตกรรม KKU Smart Learning       
มาใช้ในห้องเรียน  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู หน่วยงานต้น
สังกัด และภาคีเครือข่าย มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) มี

http://ptps.ac.th/
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การคัดกรองผู้เรียนตามโครงการนักเรียนอ่านออกเขียนได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา มีกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างเหมาะสม  

ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ ถึงแม้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ผู้เรียนน าความรู้จากห้องเรียนไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน  โดยน าเสนอขั้นตอนการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการค านวณในรายวิชาคณิตศาสตร์  ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ เขียนผังความคิดสรุปองค์ความรู้
จากการเรียน ออกแบบวางแผน แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล
ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อสร้างชิ้นงานที่บูรณาการหลายสาระวิชารวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุ่มของตนเอง และใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้จากการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น ในการสร้างผลงาน ชิ้นงานจากการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะในการวางแผนและท างานครบ
ตามล าดับข้ันตอนด้วยความพากเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียด รอบคอบจนกระท่ังงานส าเร็จ  จากการท า
ชิ้นงานบูรณาการหลายสาระวิชามีความประณีต มีประโยชน์  ใช้งานได้จริง  และใช้วัสดุ  ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
น าเสนอผลงานของตนเองได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ การส่ือสารและมีความมุ่งมั่น
ในการท างาน ในช่วงที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักเรียนได้พัฒนาตนเอง เชื่อมโยงการเรียนรู้กับทักษะ
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เวลาว่างในการปลูกพืชผัก เป็นแนวทางในการด ารงชีพและประกอบอาชีพในอนาคต  
ผู้เรียนได้รับการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถวางแผน  
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดและสนใจ  ผู ้เรียนใน
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬากรีฑา  ได้รับการฝึกทักษะอย่างเต็มที่ตามศักยภาพเข้าร่วมการ
แข่งขันกรีฑา ประเภทขว้างจักร และทุ่งน ้าหนักในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัลหลายรายการทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาและสาขาวิชาท่ีสนใจได้ทุกคน  

สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จนบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  และ ๔ กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมโฮมรูม  ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวบรรลุเป้าหมายท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  แสดงออกถึงความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  เคารพ
ต่อกฎกติกาท่ีก าหนด มีความรับรู้และตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  เห็นได้จากการร่วมกิจกรรมไหว้ครู(ออนไลน์) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ออนไลน์)  และ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย  โดยการเข้าร่วม
และแสดงออกต่อประเพณีในท้องถิ่นที่จัดขึ้นอย่างเหมาะสม  ผู้เรียนมีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง  มีความรับผิดชอบ
ต่อการท าความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รู้จักการจัดการขยะ และดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ น า
ขยะท่ีคัดแยกไปขายเพื่อสร้างรายได้ มีการจัดท าบัญชีในการซื้อ ขาย ขยะในโรงเรียน จัดท าถังรักษ์โลกเพื่อคัดแยก
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ขยะเปียก น าใบไม้แห้งในโรงเรียนไปใช้ห่มดินในแปลงเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามความสนใจอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง แสดงออกถึงพฤติกรรมการบรรลุตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ รักกีฬา  รักษ์ส่ิงแวดล้อม   
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลเห็นได้จากการเข้าสังเกตช้ันเรียนโดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งผู้เรียนปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีใน Group of ๔ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพื่อน
ร่วมชั้นรวมถึงการท าภารกิจ เป็นหมู่คณะในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน และ
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ผู้เรียนให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างมีความสุข ไม่สร้างความ
ขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรม  มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปทุกกิจกรรม  ผู้เรียนมี
น ้าหนักและส่วนสูงโดยเฉล่ียตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จากผลการตรวจสุขภาพ  การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย และการคัดกรองผู้เรียน (SDQ)  
ได้รับการติดตามประเมินและส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ ผู้เรียนเข้ารับวัคซีนเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย สถานศึกษาสามารถเปิด
เรียน ON Site ได้ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ เห็นได้จากการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมท าความสะอาด
บริเวณโรงเรียนตามเขตพื้นที่สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง การจัดสถานที่ การช่วยเหลืองาน  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น การท ากิจกรรมจิตอาสา และการแสดงในงานบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่นประจ าปี กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร (รักษาดินแดนจิตอาสา) และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้นโรงเรียนมีการแจ้งผลการพัฒนา
ผู ้เร ียนให้ผู ้ปกครองทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนผ่านทาง กลุ ่ม  Facebook Website  
Facebook และ วารสาร ของโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
 ๒.๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาจากผลการจัดการศึกษาในปีท่ีผ่านมา และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
ก าหนดวิสัยทัศน์ด าเนินการ  SWOT  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจัดการศึกษา  โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากร ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ก ากับ  นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการโดยมอบอ านาจให้หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการตัดสินใจต่อภา รกิจท่ี
รับผิดชอบโดยบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันท้ัง ๔ ฝ่าย  มีการนิเทศภายในสถานศึกษาจากฝ่ายบริหารทุกปี
การศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สถานศึกษามี
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานจากการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ห้องเรียนโดยให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active  Learning)  ครูทุกคนออกแบบการเรียนรู ้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทาง High Impact 
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Practices ใช้เครื่องมือการสอนคิดตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking  School) บูรณาการการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัด
การศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model ” ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับภูมิภาค และรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ  โครงการ หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวตักรรม  
ประจ าปี ๒๕๖๔ จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย ๒๐  ช่ัวโมงต่อปี  ท้ังเข้าร่วมการอบรมตามโครงการของโรงเรียน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และที่หน่วยงานอื่น จัดขึ้นในรูปแบบการอบรม  เชิงปฏิบัติการทั้งรูปแบบออนไซต์
และรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย  มีสถานที่พักผ่อนอย่าง
เพียงพอส าหรับนักเรียนและบุคลากรโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนต่างๆ ตามโครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม  มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีการ
ปรับปรุงห้องเรียนห้องพิเศษ  ห้องปฏิบัติการ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนรู้  และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียนจากการจัดให้ห้องเรียนเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ครอบคลุมอาคารเรียน  และ
ห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการสืบค้นและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการรายงานผลการด าเนินงานและ
พัฒนาสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และมีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานผ่านทาง Website  Facebook และ วารสาร ของโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
 ๒.๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูทุกคนมีการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ โดยจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชา และ 
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ รายวิชา ต่อภาคเรียน ครูออกแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ HIP ใช้
เครื ่องมือสอนคิดตามแนวทาง Thinking School และกลวิธีที ่หลากหลาย  ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการกิจกรรมการเรียนรู้  จัดกิจกรรมโครงงาน ให้
ผู้เรียนสร้างชิ้นงานจากการเรียนรู้  กิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ครูด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ี
เน้นแก้ปัญหาในช้ันเรียนโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และได้รับการก ากับ  นิเทศ  
และติดตามการวิจัยในช้ันเรียนจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย รูปแบบและกลไกการน าองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ี
ดี  ของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมโครงงาน 
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการติดตาม ตรวจสอบ ตาม
ขั้นตอนที่สถานศึกษาก าหนดครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๑ รูปแบบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีคุณภาพ เห็นได้จากรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และส่ือประกอบการสอน ครูทุกคนมีการวัดและ
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ประเมินผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายตามธรรมชาติวิชา  ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual 
Development Plan: ID-Plan) จัดท าบันทึกรายการปฏิบัติหน้าท่ี  ครูทุกคนยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) มีการจัดชั่วโมง PLC ในตารางสอนอย่างชัดเจน ก าหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มในการเข้า
ศึกษา ชั้นเรียนตามแนวทางที่สถานศึกษาก าหนด ครู Model ออกแบบการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติขั้นสูง HIP และ 
กระบวนการ Five Practices มีบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก PLC๐๐๑-๐๐๓ จัดท าแฟ้มสรุปการด าเนินการพัฒนา
วิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC  ด าเนินการตามแผนการที่ก าหนด อย่างเป็นขั้นตอน  และใช้กระบวนการนี้เป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๑  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของผู้เรียน 
     ตามหลักสูตรสถานศึกษา เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานในอนาคต   
     แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอนเชิงรุก การใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริม 
     ทักษะการคิด การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การจัดประสบการณ์ การจัดกาเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้ 
     สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล  
     การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
     ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       
     แผนปฏิบัติงานที่ ๓  พัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่าง 
      โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ ภาคีเครือข่าย 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๔  พัฒนาให้มีห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการ 
     เรียนรู้  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
     แผนปฏิบัติงานที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ ครบถ้วน  มีเครือข่าย 
     อินเตอร์ความเร็วสูงท่ีครอบคลุมพื้นท่ีและพร้อมใช้งาน  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
     โดยใช้เทคโนโลยี 
 
 
    ลงช่ือ.......................................................ผู้รายงาน 
                           (นางสุภาภรณ์     มาอุ้ย) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
         วันท่ี   ๖  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ตามที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี๑  คุณภาพของผู้เรียน  ดี 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี  ๑๙๙   หมู่ท่ี ๒ บ้านขาม  ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น ๒๕ กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอน ้าพอง  
๒๔ กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงจังหวัดขอนแก่น – น ้าพอง โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จด ท่ีสาธารณประโยชน์ 
  ทิศใต้   จด ท่ีสาธารณประโยชน์ 
  ทิศตะวันออก  จด ทางหลวงจังหวัด ( ขอนแก่น – น ้าพอง)   

ทิศตะวันตก  จด ท่ีสาธารณะ  (ป่าช้า ) 
  โรงเรียนมีเนื้อที่ท้ังหมด  ๔๒ ไร่ ๓  งาน  ๕๒  ตารางวา 
  หมายเลขโทรศัพท์   :  o -๔๓๔๓ – ๖๑๒๖ 
  หมายเลขโทรสาร : :  o -๔๓๔๓ – ๖๑๒๖ 
  e  -  mail     : prathatpit@hotmail.com 

 website  : www.ptps.ac.th 
 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน      หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  ขก  ๓๖๔๗  

                              ท่ีดินเลขท่ี  ๖๖๒   ระวาง  ๕๕๔๒ п ๘๔๓o 
คติพจน์:สุปฏิปนฺโน  ภว   โหติ  หมายถึง  ผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ 
ค าขวัญ: จริยะ  สร้างสรรค์        หมายถึง  การประพฤติตนให้เป็นผู้สร้างสรรค์ 
สีประจ าโรงเรียน: สีน ้าตาล   หมายถึง   ความมั่นคง 

  สีแสด      หมายถึง   ความสดใส 
     สีเหลือง   หมายถึง   ความงอกงามทางวัฒนธรรม                              

 
ตราประจ าโรงเรียน                     

 



๒ 
 

 

 

พ.ธ.พ. 

“พระธาตุขามแก่นแผ่รัศมีอยู่ภายใต้วงกลม” หมายถึงความรู้เกียรติยศชื่อเสียงระเบียบวินัยที่แผ่
ไพศาลและม่ันคงเช่นเดียวกับองค์พระธาตุขามแก่น 

 
อักษรย่อโรงเรียน  

 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน:ต้นมะขาม 
 

 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน : ดอกมะขาม 
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ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านขาม  หมู่ท่ี ๒  ต าบลบ้านขาม อ าเภอน ้าพอง

จังหวัดขอนแก่นบนเนื้อท่ี๔๒  ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา เดิมมีช่ือว่า “โรงเรียนขามนครพัฒนศึกษา” เปิดท าการสอน
ครั้งแรกในปีการศึกษา๒๕๓๕ โดยเป็นสาขาของ  โรงเรียนน ้าพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก  มีนายโกวิท  จ าปาวอ   
ปฏิบัติหน้าท่ีประสานงานและดูแลสาขาโรงเรียน  ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างจริงจังของสภา
ต าบลบ้านขามและชุมชนใกล้เคียง  วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดต้ังเป็นโรงเรียนรัฐบาล
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนขามนครพัฒนศึกษา” มี  นายยุทธพงศ์  วชิรปัญญาวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนน ้าพอง               
พัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารเปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษา ได้มีค าส่ังให้ นายมนพ  สกลศิลป์ศิริ มาด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ 
วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปล่ียนช่ือโรงเรียน จาก“ โรงเรียนขามนครพัฒน

ศึกษา ”  เป็น  “ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ”  จนกระท่ังปัจจุบัน 
ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๙ นายมานพ  สกลศิลป์ศิริ  ได้รับค าสั ่งให้ไปช่วยราชการ ณ กรมสามัญศึกษา                

ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นจึงมีค าส่ังให้  นางกุหลาบ  ปุริสาร  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสี
พิทยาสรรพ์  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ในระหว่างวันท่ี  ๑o  กรกฎาคม  
ถึงวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๔o และกรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้นางกุหลาบ  ปุริสาร  ด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ต้ังแต่วันท่ี ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔o 

ในปีการศึกษา  ๒๕๔o  โรงเรียนได้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและจัดการศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  จนถึงปีการศึกษา  ๒๕๔๒ 



๔ 
 

 

 

ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  โรงเรียนได้ร ับการประเมินเพื ่อปรับปรุงต าแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษาจาก                         
อาจารย์ใหญ่ เป็นผู ้อ  านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จนกระทั ่งถึงวันที ่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๔๗ 
ผู้อ านวยการ  นางกุหลาบ  ปุริสาร  ได้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ นางชุรีพร   นาเลาห์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยจนถึงวันท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 

วันท่ี ๑o มิถุนายน ๒๕๔๘ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต ๔ ได้มีค าส่ังให้ นายวุฒิชัย  อินทรส
ว่าง  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

ว ันที ่   ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕o โรงเร ียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  ได้สมั ครใจถ่ายโอนภารกิจ                         
การจัดการศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย  จนถึงปัจจุบัน 

วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีค าสั่งให้ นายวุฒิชัย  อินทรสว่าง  
ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และมีค าส่ังให้  นายภักดี  ศิริพรรณ  มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  จนถึง  วันท่ี  ๓o  กันยายน  ๒๕๖o 

วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖o องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีค าสั ่งให้ นายบุญจันทร์  มูลกัน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  มารักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  
จนถึงวันท่ี  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีค าส่ังให้ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย   
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  จนถึงปัจจุบัน 

 
วิสัยทัศน์ 

 “สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน รักกีฬา  รักษ์สิ ่งแวดล้อม  น้อมน าแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ(Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยสมรรถนะ 

 ทักษะ เป็นไปตามศักยภาพ 
๒.  สรรหาครู บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
๓.  ประสานสัมพันธ์ สร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง ครอบครัว  

ชุมชน ภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
๔.  จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๕.  บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
๖.  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
  กลยุทธ์ท่ี  ๑.๑  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย 
  กลยุทธ์ที่  ๑.๒  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  ทักษะเป็นไปตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๒.๑ สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกับมาตรฐาน 

                                                 ต าแหน่ง 
กลยุทธ์ที่  ๒.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญสู่ครูมือ 
                 อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การประสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการ 
                    มีส่วนร่วมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๓.๑ ประสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการ 
ศึกษาของผู้ปกครอง  ครอบครัว  ชุมชนภาคีเครือข่ายทางการศึกษา             
ให้ต่อเนื่องเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากร 
                   ทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๑  จัดหาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ หลากหลาย  
                                                  มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒  พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ หลากหลาย  
                                                  มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
  กลยุทธ์ที่ ๕.๑ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย 
                                       ของรัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๖.๑ น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
           ในการจัดการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุข 
๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอและตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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๓. ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๔. สถานศึกษามีปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอหลากหลาย 
ได้มาตรฐาน 
๕. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
๖. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์  สุจริต 
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “ส่ิงแวดล้อมดี กีฬาเด่น” 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
  “รักกีฬา รักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
เปิดสอนต้ังแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

1. โรงเรียนบ้านหัวดง 
2. โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 
3. โรงเรียนบ้านโนนเชือก 
4. โรงเรียนบ้านส าโรง 
5. โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 
6. โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 
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๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

-  
ปีพุทธศักราช ชื่อ –สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ – ๒๕๔๗ 

 
 

๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ – ๒๕๖o 
๒๕๖o – ๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๑-ปัจจุบัน 

นายมนพ  สกลศิลป์ศิริ 
นางกุหลาบ  ปุริสาร 
 
 

นายวุฒิชัย  อินทรสว่าง 
นายภักดี  ศิริพรรณ 
นายบุญจันทร์  มูลกัน 
 
นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย 
 

กศ.บ.,กศ.ม. 
กศ.บ.,กศ.ม. 

         ศษ.ด. 
 

กศ.ม 
กศ.ม 
กศ.ม 

 
กศ.ม 

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑.  พ.อ.อ. ชัยณรงค์ กัณหา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  นายสุนทร ขามธาตุ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
๓.  นางศิรินภา  นามจันทรา ผู้แทนผู้ปกครอง 
๔.  นางปารีณา ศิริพูล ผู้แทนครู 
๕.  นางสาวล าดวน ทิพย์ต าแย ผู้แทนศิษย์เก่า 
๖.  พระครูวรธรรมนิวิฐ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
๓.  นายจ าปี  ศรีเนตร ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๘.  นายวุฒิชัย อินทรสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนและชุมชน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
-  งานวางแผนงานวิชาการ 
-  งานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
-  งานทะเบียนนักเรียน 
-  งานวัดผล  ประเมินผล
และเทียบโอน 
-  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
-  งานแนะแนว 
-  งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
-  งานพัฒนาสื่อ  และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
-  งานนิเทศภายใน 
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  งานพัฒนากีฬา 
-  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  งานวางแผนการบริหาร
การศึกษา 
-  งานธุรการ 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานพัสดุ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
-  งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
-  งานระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
-  งานรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
-  งานจัดระบบควบคุม
ภายใน 
-  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริการ 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-  งานนักการภารโรงยาม 
-  งานสาธารณูปโภค 
-  งานอนามัยโรงเรียน 
-  งานโภชนาการ 
-  งานสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน 
-  งานโรงเรียนและชุมชน 
-  งานสวัสดิการและปฏิคม 
-  งานห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
-  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฝ่ายปกครอง 
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-  งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่  พึง
ประสงค ์
-  งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
-  งานรักษาความปลอดภัย 
-  งานป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพย์ติดในสถานศึกษา 
-  การวัดและประเมินผล
พฤติกรรมของนักเรียน 
-  งานนิเทศติดตามผลการ
พัฒนาระบบกิจการนักเรียน 
-  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ าแนกตามระดับช้ัน  ดังนี้ 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง จ านวนนักเรียนรวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒o ๑๔ ๓๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๒ ๑๗ ๓๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙ ๒o ๓๙ 

รวม ม.ต้น ๖๑ ๕๑ ๑๑๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๑ ๑๖ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕ - ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๖ ๗ ๑๓ 

รวม ม.ปลาย ๓๒ ๒๓ ๕๕ 
รวม ๙๓ ๗๔ ๑๖๗ 

 
จ านวนนักเรียนในภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จ าแนกตามระดับช้ัน  ดังนี้ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง จ านวนนักเรียนรวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๑ ๑๔ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๒ ๑๘ ๔๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๕ ๒o ๓๕ 

รวม ม.ต้น ๕๘ ๕๒ ๑๑๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๑ ๑๖ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕ - ๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๖ ๗ ๑๓ 

รวม ม.ปลาย ๓๒ ๒๓ ๕๕ 
รวม ๙๐ ๗๕ ๑๖๕ 
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๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้อมูลฝ่ายบริหาร 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

         กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

 
ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่ง 
จ านวนคน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหารปัจจุบัน  ๑ ๑ 
ครู ๒ ๑๑ ๑๓ 

รวมข้าราชการครู ๒ ๑๒ ๑๔ 
ผู้ช่วยครู  ๑ ๑ 
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี - ๑ ๑ 
ครูช่วยสอน ๕ ๒ ๗ 
ครูชาวต่างประเทศ - - - 
นายช่างครุภัณฑ์ ๒ - ๒ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) ๑ - ๑ 
ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูสนับสนุนการสอน) - - - 
นักศึกษาฝึกสอน ๑ ๓ ๔ 

รวมบุคลากรทางการศึกษา ๙ ๗ ๑๖ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑ ๑๙ ๓o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 

ข้อมูลครูปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

วัน เดือน ปี ที่บรรจุ
เข้ารับราชการ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑o 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒o 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

   ๒๗ 
 
 

นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย 
นางปารีณา  ศิริพูล 
นายประวัติ  เพียสมนา 
นางพรเพญ็  สมบัติมาก 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา 
นางหงษ์ลุน  สะท้านบัว 
นายอดิศักดิ ์ โคตรชุม 
นางวรรณทิภา  ธรรมโชติ 
นางชาลิสา  ศรีเคน 
นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน ์
นางณัทชุดา  บุติมุลตรี 
นางสาวอัจฉราภรณ์  ต้นกันยา 
นางพรรณี  เถาว์ทิพย์ 
นางชโลธร ขามธาตุ 
นางพนารัตน์  ใจหมั่น 
นางศิริธร  วงชาลี 
นายพนาไพร  บุตรพรม 
นางสาวอรุณรัตน์  ขินนะวงษ ์
นางสาวปาจรียา   สีทัดยศ 
นายนฤพล   พลคาม 
นายธนายุทธ  วรพันธ ์
นายคฑา  นารมย์ 
นายอรรถพล  พัจนา 
นายณัฐฐิวัฒน์  ฉลาดคิด 
นางสาวณัฐธิกา  ทาเสนาะ 
นางสาวฐิติมา  โคตรวงศ์ 
นางสาวอินทิรา  ดารา 

๒๑๕๓o-๑(ถ) 
๒๑๕๓๗-๒(ถ) 
๒๑๕๓๙-๒(ถ) 
๒๑๕๓๖-๒(ถ) 
๒๑๕๓๒-๒(ถ) 
๒๑๕๓๘-๒(ถ) 
๒๑๕๓๓-๒(ถ) 
๒๑๕๔o-๒(ถ) 
๒๑๕๓๑-๒(ถ) 
๒๑๕๓๔-๒(ถ) 
๒๕๓๘๓-๒(ถ)
๒๕๓๘๔-๒(ถ) 
๑๘๖๖๕-๒ 

๒๑๕๓๕-๒(ถ) 
๒๒๔ 
๑o๑ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
ครู  เช่ียวชาญ 
ครู  ช านาญการพิเศษ 
ครู  เช่ียวชาญ 
ครู  ช านาญการพิเศษ
ครู  ช านาญการพิเศษ
ครู  เช่ียวชาญ 
ครู  เช่ียวชาญ 
ครู  ช านาญการพิเศษ 
ครู  เช่ียวชาญ 
ครู ช านาญการพิเศษ   
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
ผช.นักวิชาการเงินและ

บัญช ี
ผู้ช่วยครู 

ครูช่วยสอน 
ครูช่วยสอน 
ครูช่วยสอน 
ครูช่วยสอน 
ครูช่วยสอน 
ครูช่วยสอน 
ครูช่วยสอน 

นักศึกษาฝึกสอน 
นักศึกษาฝึกสอน 
นักศึกษาฝึกสอน 

 

๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ 
o๑ ก.ค.  ๒๕๓๗ 
๑๖  ก.ย.  ๒๕๓๖ 
๑๖  ก.ค.  ๒๕๓๖ 
๑๕  ก.ย.  ๒๕๓๖ 
o๙  พ.ย.  ๒๕๓๗ 
๑๓  ก.ย.  ๒๕๓๖ 
o๙  ก.ย.  ๒๕๓๔ 
๑๒  พ.ค.  ๒๕๓๘ 
o๑  พ.ย.  ๒๕๓๖ 
o๕  ม.ค.  ๒๕๕๒ 
o๑  มิ.ย.  ๒๕๕๒ 
o๑  ธ.ค.  ๒๕๕๑ 
o๙  เม.ย. ๒๕๕๘ 
o๒  ก.ย.  ๒๕๕๒ 
o๑  ก.ค.  ๒๕๕๙ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 

 
 



๑๑ 
 

 

 

ลูกจ้างประจ า 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
วันเดือนปีทีบ่รรจุเข้า

รับราชการ 
๑ 
๒ 
๓ 

นายสมชาย     ใยแก้ว 
นายวิโรจน์      วงชาลี 
นายประครอง  ท านา 

๑๒๗๑-๔(ถ) 
๑๒๗๒-๔(ถ) 

๓๑๖ 

นายช่างครุภัณฑ์ ๓ 
นายช่างครุภัณฑ์ ๓ 
พนักงานขับรถยนต์ 

๑ ต.ค.  ๒๕๓๗ 
๑ ต.ค.  ๒๕๓๗ 
๑  เม.ย  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 

ตารางข้อมูลจ านวนครูจ าแนกตามระบบงาน เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและระดับ 
 

ระบบบบงาน 
ครู 

รว
ม 

วุฒิการศึกษา 

รว
ม 

ต าแหน่งครู 

รว
ม 

ระดับ 

รว
ม 

ชา
ย 

หญิ
ง 


  

อน
 ุ

อน
 ุ

ตรี
 

โท
 

ผู้ช
่ว ย คศ
.๑

 
คศ

.๒
 

คศ
.๓

 
คศ

.๔
 

ผู้ช
่ว ย ๔-
๕ 

๖-
๗ ๘ ๙ 

 
ฝ่ายบริหาร 

 
 ๑ ๑ - - - ๑ ๑ - - -  ๑ ๑ - - - - ๑ ๑ 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

- ๒ ๒ - - ๑ ๑ ๒ ๑ - - - ๑ ๒ ๑ - - - ๑ ๒ 

กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 

- ๓ ๓ - - ๓ - ๓ - - - ๒ ๑ ๓ - - - ๒ ๑ ๓ 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

๒ - ๒ - - ๑ ๑ ๒ ๑ - - ๑ - ๒ ๑ - - ๑ - ๒ 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

๑ ๓ ๓ - - ๒ ๒ ๔ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๔ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๔ 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

๑ ๒ ๓ - - ๒ ๑ ๓ ๒ - - ๑ - ๓ ๒ - - ๑ - ๓ 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประ

เทศ 
- ๒ ๒ - - ๑ ๑ ๒ ๑ - - ๑ - ๒ ๑ - - ๑ - ๒ 

กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

๑ ๑ ๒ - - ๒ - ๒ ๑ - - - ๑ ๒ ๑ - - - ๑ ๒ 

กลุ่มสาระฯ         
การงานอาชีพ

ฯ 
๒ - ๒ - - ๒ - ๒ ๑ - - - ๑ ๒ ๑ - - - ๑ ๒ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- ๑ ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ - ๑ - - - ๑ - ๑ 

 
รวม 

 
๗ 

๑
๕ 

๒๒ - - 
๑
๕ 

๗ 
๒
๒ 

๘ - ๑ ๗ ๖ 
๒
๒ 

๘ - ๑ ๗ ๖ 
๒
๒ 

 



๑๓ 
 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑ นางสุภาภรณ์              มาอุ้ย กศ.ม.  

การบริหารการศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

๒ นางปารีณา ศิริพูล กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓ นางศิริธร วงชาลี บธ.บ. การบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๔ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

๕ นางหงษ์ลุน สะท้านบัว ค.บ. 
สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

๖ นางวรรณทิภา ธรรมโชติ ศษ.บ. 
สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

๗ นางณัทชุดา บุติมุลตรี ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๘ นางสาวอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ ศน.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๙ นางพรรณี เถาว์ทิพย์ กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑o นายพนมไพร บุตรพรม ค.บ. 
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑๑ นางสาวปาจรียา    สีทัดยศ ค.บ 
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑๒ นางพรเพญ็ สมบัติมาก กศ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๓ นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา วท.บ.เคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๔ นางชโลธร  ขามธาตุ ศษ.ม. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๕ นายอรรถพล   พัจนา ค.บ.  
ฟิสิกส์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๖ นายประวัติ เพียสมนา กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



๑๔ 
 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
ท่ี ชื่อ – สกุล  วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๗ นายคฑา นารมย์ ศษ.บ 
พลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๘ นางอัญชุลีกร ขันติ
วีรวัฒน ์

ศษ.บ. 
นาฏศิลป์ไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑๙ นายธนายุทธ              วรพันธ ์ ศศ.บ. 
ดุริยางคศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๒o นายอดิศักดิ์ โคตรชุม ศษ.บ. 
เกษตรกรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๒๑ นายนฤพล พลคาม วท.บ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๒๒ นางชาลิสา ศรีเคน ค.บ. จิตวิทยาฯ /
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๓ นางพนารัตน์     ใจหมั่น บธ.บ. การบัญชี ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๔ นายสมชาย ใยแก้ว มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ นายช่างครุภัณฑ์ ๓ 
๒๕ นายวิโรจน ์ วงชาลี มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ นายช่างครุภัณฑ์ ๓ 
๒๖ นายประครอง ท านา ประถมศึกษาปีท่ี ๖ พนักงานขับรถยนต์ 
๒๗ นายณัฐฐิวัฒน์   ฉลาดคิด - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๒๘ นางสาวณัฐธิกา   ทาเสนาะ - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๒๙ นางสาวฐิติมา   โคตรวงศ์ - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๓o นางสาวอินทิรา   ดารา - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 
 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

 

๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ตารางแสดงข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ประเภท 
จ านวน 
(หลัง) 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน ๓  
ห้องน ้าห้องส้วม ๓  
ห้องประชุม ๑  
โรงอาหาร ๑  
โรงฝึกงาน (อาคาร ค) ๑  
บ้านพักนักกีฬา ๑  
อาคารเอนกประสงค์ ๑  

 
 

ตารางแสดงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน/นันทนาการ 
 

ท่ี  พื้นที่ปฏบิัติกิจกรรม จ านวน 
๑ สนามฟุตบอล ๑ 
๒ สนามตะกร้อ ๑ 
๓ สนามบาสเกตบอล ๑ 
๔ สนามวอลเลย์บอล ๑ 
๕ สนามกรีฑา ๑ 
๖ สนามเปตอง ๑ 
๗ ลานเอนกประสงค์ ๑ 
๘ หอประชุมเอนกประสงค์ ๑ 
๙ หอพระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์ ๑ 
๑o สวนเกษตรผสมผสาน ๑ 
๑๑ สวนเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 

 
ท่ีมา : สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 



๑๖ 
 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ 
 

ท่ี รายการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไ
ทย

 
คณิ

ต 
ฯส

ตร์
 

วิท
ย์ 

ฯ 

ภา
ษา ต่า
ง 

ปร
ะเ

ท
ศ 

ปร
ะเ

ท
ศ 

สัง
คม

ฯ ส
ุข

ศึก
ษา OO

 
ศิล

ปะ
 

กา
ร

งา
น

อา
ชีพ

 

รว
ม 

๑ ห้องเรียนท่ีใช้เพื่อการเรียนการสอน         ๗ 
๒ ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ          
 - ห้องทดลองวิทยาศาสตร์   ๒      ๒ 
 - ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑   ๑     ๒ 
 - ห้องคอมพิวเตอร์   ๒      ๒ 
 - ห้องอาเซียน     ๑    ๑ 
 - ห้องสมุด         ๑ 
 - ห้องพยาบาล         ๑ 
 - ห้องส านักงานฝ่ายปกครอง         ๑ 
 - ห้องส านักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป         ๑ 
 - ห้องส านักงานฝ่ายวิชาการ         ๑ 
 - ห้องส านักงานฝ่ายบริการ         ๑ 
 - ห้องสังคมศึกษา     ๑    ๑ 
 - ห้องศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์       ๒  ๒ 
 - ห้องคณิตศาสตร์  ๒       ๒ 
 - ห้องประชุม         ๓ 

 รวม         ๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

 

 

แผนผังโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 

 
 
สวนป่า                                                    สวนป่า                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๔ สวนเกษตรผสมผสาน 
                                                                                                                                 

๒๕ สวนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒o 

๑.ป้ายโรงเรียน 
๒.บ้านพักครู 
๓. บ้านพักนักกีฬา 
๔.สนามบาสเกตบอล 
๕. หอพระ 
๖. สนามตะกร้อ 
๗. โรงเอาหาร 
๘. อาคาร ค 
๙. ลานเอนกประสงค์ 
๑o. เสาธง 
๑๑. อาคาร ก 
๑๒. อาคาร ข 
๑๓. ห้องน้ำ นร.ชาย
(เก่า) 
๑๔. ประปาโรงเรียน 
๑๕. ถังน้ำด่ืม 
๑๖. ห้องน้ำนักเรียน
รวม 
๑๗. ห้องน้ำนร.หญิง
(เก่า) 
๑๘. ศาลาแดง 
๑๙. สนามฟุตบอลเก่า 
๒o สนามฟุตบอลใหม่ 
๒๑ อาคาร
อเนกประสงค์ 
๒๒ อาคารเรียน ๓ 
๒๓ โรงจอดรถ 
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๑๘ 
 

 

 

 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 
๖.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีล ักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ     
๑๐,๐๒๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม วัดเจติยภูมิ  หมู่บ้าน
งูจงอาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขาม  วัดกู่ประภาชัยบ้านนาค าน้อย ฯลฯอาชีพหลักของชมุชน 
คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที ่เป็นที ่รู ้จักโดยทั ่วไป                        
คือ ประเพณีสรงน ้าพระธาตุขามแก่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา – ประกาศนียบัตร
วิชาชีพอาชีพหลักคือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว 
ต่อปี ประมาณ ๑๐,๐๐๐   -  ๕๐,๐๐๐  บาท 

โอกาส  มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้กับปูชนียสถานส่ิงศักด์ิ
สิทธิประจ าจังหวัดขอนแก่น มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้ร ับการ
สนับสนุนงบพัฒนาในส่วนเกินศักยภาพของทางโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคี
เครือข่าย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนได้รับค ารับรองจาก ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ข้อจ ากัดนักเรียนบางส่วนไม่ได้อาศัยอยู ่กับพ่อ แม่  แก้ไขพฤติกรรมเสี ่ยงได้ยาก ผู ้ปกครอง               
ขาดความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่ จิตวิทยาการดูแลบุตรหลานในยุคสมัยใหม่ มอบให้เป็นภาระของโรงเรยีน 
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจ านวนน้อย  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อยู่ห่างจากโรงเรียน และการคมนาคม   
ไม่สะดวก ชุมชนมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่. โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง      
เปิดการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
๗.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินปราชญ์ชาวบ้าน 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช้ 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖ 
๗ 
๘ 

ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องอาเซียน 
ห้องสมุด 
ห้อง DLIT 
สวนเกษตรพอเพียง 
ห้องภาษาไทย 
ห้องภาษาอังกฤษ 

ตลอดปี
การศึกษา 



๑๙ 
 

 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ต่อ) 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช้ 

 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

ห้องคณิตศาสตร์ 
ห้องดนตรี 
ห้องนาฏศิลป ์
สนามกีฬา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 

  ๓. 

วัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น) 
สวนเห็ดบ้านเกสร ต าบลศิลา อ าเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น 
แหล่งเรียนรู้นวัตวิถี ต าบลบ้านขาม 

๕ 
๒ 
๒ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
(ในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
๓ 
๔ 

นายโชคชัย  วงษ์ตาชม 
นายสายทอง  แสนท าพล 
นายค าผาย    ใยแก้ว 
เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านขาม 

การท าไร่นา ๑ ไร่ ๑  แสน 
ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
ด้านศาสนพิธี 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
การปฏิบัติตามมาตรการในช่วง
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 

๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 

 
๘.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 



๒๐ 
 

 

 

จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีพัฒนาการ  

ด้านการอ่าน เขียน การส่ือสารและคิดค านวณ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีทักษะ
ในการท างานเป็นทีม และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริตและการศึกษาต่อ สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการ
เรียนรู้มีแนวทางในการการสร้างรายได้ และประกอบอาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตาม ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะบรรลุตามอัตลักษณ์ คือ การรักกีฬา รักษ์ส่ิงแวดล้อม สนใจ  ผู้เรียน 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬากรีฑา  ได้รับการฝึกทักษะอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพเข้าร่วม
การแข่งขันกรีฑา ประเภทขวางจักร และทุ่งน ้าหนักในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัลหลายรายการท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  
    ๓. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น        
๔ ฝ่าย ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการท างานยึด
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย มีการประสาน
ความร่วมมือท้ังกับภาครัฐและเอกชน 
        ๔. สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐานจากการด าเนิน 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนโดยให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active  Learning)  ครูทุกคนออกแบบการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง High Impact Practices ใช้เครื ่องมือการสอนคิดตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด 
(Thinking  School) บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาครูสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) อย่างต่อเนื่อง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ผู ้เร ียนควรได้ร ับการส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมที ่ เน้นการพัฒนาความสามารถ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดย
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณเพิ่มข้ึน  รวมถึงการพัฒนาให้มี
ทักษะพื้นฐานในการท างานให้มีความช านาญสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปประกอบอาชีพไ ด้
ในอนาคตควรมีทางเลือกด้านการศึกษาต่อหรืออาชีพ ที่หลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนที ่มี
ศักยภาพท่ีแตกต่างกัน 
 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดขั้นสูง การรวบรวมความรู้ได้ท้ัง
ด้วยตนเอง  และการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างส่ิงใหม่ๆ โครงการ 



๒๑ 
 

 

 

โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตในทุกรายวิชา ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในการน าเสนอความรู้ 
การสร้างนวัตกรรม โครงงาน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้น    

๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ใน 
รายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน   

๔. สถานศึกษาควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๕. สถานศึกษาควรจัดหาส่ือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอทันสมัย และมีจุด 

กระจาย สัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงและเพียงพอ ต่อการใช้งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์   
โปรเจคเตอร์  กระดานอัจฉริยะ ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดบรรยากาศในห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้   

๖. สถานศึกษาจัดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง สู่การปฏิบัติเป็นวิถีและยั่งยืน 
  ๗. ครูควรได้รับการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้/ การใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
วิธีการออกแบบเครื่องมือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียน ตามสภาพจริงที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ 
 แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
  ๑.  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒. สร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาคีเครือข่ายในการร่วม                                
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๓.  จัดหาและพัฒนาส่ือ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการจัดการศึกษาให้เพียงพอและได้ 
มาตรฐาน 

๔. ส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
และการส่งเสริมทักษะการคิด การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การจัดประสบการณ์ การจัดกาเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน การวัดและประเมินผล การจัดท าการวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. พัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่าน
โปรแกรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกสถานการณ์ 
        ๕. จัดกิจกรรม PLC อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ด้านการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ท่ีส่งผลต่อ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

   ๒.  ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการสอนให้ครบวิชาเอก และบุคลากรสนับสนุนการ 
สอนเช่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป 

๓. ด้านการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้และการบริหารจัดการให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานต้นสังกัด  และ/หรือ หน่วยงาน
ระดับสูงขึน้ไป 
  ๔. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคในโรงเรียน เช่น แหล่งน ้าด่ืม น ้าใช้ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
   ๕. ด้านการสร้างประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน                     
การจัดการศึกษา 

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก   ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐานผลการประเมิน SAR  

รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔ กลุ่มสาระหลัก  
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรน าเสนอข้อมูลใน SAR ในด้านการน าเสนอเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในราย
ประเด็นพิจารณา ที่สามารถวัดได้เพื่อเปรียบเทียบเป้าหมายการพัฒนากับผลที่เกิดจากการพัฒนาได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ควรมีการใช้ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์    



๒๓ 
 

 

 

ท่ีสูงขึน้ และควรน าเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน    
ผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกได้ร ับทราบ ในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ 
นิทรรศการ ช่องทางกลุ่ม Line YouTube Website หรือ Facebook ของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผลการประเมินได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในช่องทางท่ีหลากหลาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ)  

✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เกี่ยวกับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ท่ีเป็นจุดเน้นท่ีจะพัฒนาการศึกษา
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักกีฬา รักษาส่ิงแวดล้อม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยน าเสนอช่ือโครงการ ระบุเป้าหมาย วิธีด าเนินการให้ชัดเจนว่าใครท าอะไร อย่างไร คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ด าเนินการอย่างไร ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีเรื่องใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
การบริหารจัดการตามจุดเน้นดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรเพิ่มเติมช่ือโครงการหลักท่ีน าไปสู่การพัฒนาใน
แต่ละด้าน ควรระบุผลประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องว่าอยู่ระดับใด  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น จัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงและส่งเสริมกระบวนการ
คิดสู่ทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสู่การน าไปใชใ้นชีวิตจริง 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
✓ ดี (๕ ข้อ)  

✓ ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด   
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น   

  สถานศึกษาควรน าเสนอข้อมูลใน SAR ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมวางแผนโดยผ่านกระบวนการคิด (Thinking School) และปฏิบัติจริงเน้นการปฏิบัติ (Active Learning)   
สู่ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑St Century Skills) ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดบูรณา
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
สู ่การเป็นนวัตกร (Innovator) ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนบูรณาการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนตามความสามารถและความสนใจ ควรมี
การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายที่ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ 
Deming Cycle  (PDCA) 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

.  สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานในรายงานการประเมินตนเองให้มีรายละเอียดของจ านวนวัน
ของการเปิดเรียนในรอบปีการศึกษา และร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับในแต่ละ ปีการศึกษา 
เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐาน (SAR หน้า ๓๑-๔๖) ควรมี
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ข้อเสนอแนะ  การเขียนข้อเสนอแนะควรให้สอดคล้องกับจุดท่ีควรพัฒนาตามท่ีวิเคราะห์ไว้ ข้อเสนอแนะดังกล่าว
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อยอดไปสู่การปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
๑๒.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

รางวัล ระดับเหรียญทองแดง  
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
จากคัดสรรผลงานนวัตกรรมท่ีมีคุณค่า
ทางวิชาการ  “หนึ่งโรงเรียน หนึง่
นวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 
“ระดับประเทศ” ช่ือผลงาน”รูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP model”   

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

สถานศึกษา 
 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ 
ไม่สูบบุหรี่ 

ผู้บริหาร  
นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย 
 

ผู้พัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณค่าทางวิชาการ   
“หนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม”  
ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ”  
ช่ือผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วย PTP model”   

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ครู 
นางปารีณา      ศิริพูล 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา 
นางพรเพญ็ สมบัติมาก  
นางณัทชุดา บุติมุลตรี  
นายประวัติ เพียสมนา 
นางหงษ์ลุน สะท้านบัว 
นายอดิศักดิ์ โคตรชุม 
นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน ์
นางวรรณทิภา ธรรมโชติ 

ร่วมพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณค่า           
ทางวิชาการ   
“หนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม”  
ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ”  
ช่ือผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วย PTP model”   
 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 



๒๖ 
 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่
ได้รับ 

หน่วยงานท่ีให้ 

ครู 
นางชาลิสา ศรีเคน  
นางพรรณี เถาว์ทิพย์ 
นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา 
นางศิริธร วงชาลี 

ผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณค่า           
ทางวิชาการ   
“หนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม”  
ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ”  
ช่ือผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วย PTP model”   

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
 
 

 

 
นายอดิศักดิ์  โคตรชุม 
 

 
ครูผู้ขับเคล่ือนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ 
ไม่สูบบุหรี่ 

นักเรียน  
น.ส.เชาวลักษณ์  นาเจิมพลอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรัชพงศ์  มาลาศรี 

- เหรียญเงิน ประเภท ขว้างจักร 
การแข่งขันกีฬาเยาวนแห่งชาติ            
รอบคัดเลือก “นครขอนแก่นเกมส์” 
- เหรียญเงิน ประเภท ขว้างจักร 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี ๔๗  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "พญาแล
เกมส์"  
-เหรียญทอง ประเภท ขว้างจักร 
การแข่งขันกีฬาเยาวนแห่งชาติ รอบ
คัดเลือก “นครขอนแก่นเกมส์” 
- อันดับ ๔ การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์            
มุ่งเอเช่ียนเกมส์ ๒o๒๒   

 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวน ้าผ้ึง      เมืองช้าง เยาวชนต้นแบบวิถีพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

นางสาวภิญญาดา  รักษา เยาวชนไทยหัวใจโพธิสัตว์ 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

นายสถาพร สิงขาม  
นายเอกราช ป้องค าไหล  
นางสาวอาฑิตยา ป้องค าไหล 

ได้รับรางวัลชมเชย น าเสนอนวัตกรรมการ
จัดการขยะตามโครงการขยะจ๋ิวพลังงาน
แจ๋ว (Wonder Waste Junior)  
ในงาน Isan Creative Festival 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
(องค์การมหาชน)  
 สาขาขอนแก่น 



๒๗ 
 

 

 

๑๒.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ( ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

๑ 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ของนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศ/ศูนย์ฝึกกีฬา
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกทักษะด้านกีฬาและ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 
นักเรียนนักกีฬาได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ 

   
๑๒.๔ ผลงานดีเด่น (Best Practice)    

๑. ช่ือผลงาน   “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model  
  จุดประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

๒. เพื่อพัฒนาครูด้านสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และการวิจัยในช้ันเรียน 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จ านวน ๑๘ คน 

วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. ข้ันวางแผน (Plan) การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่ายต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ข้ันปฏิบัติตามแผน(DO) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อน า
นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model ไปใช้ด าเนินการ
บริหารจัดการโรงเรียน มีการก าหนดวิธีด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพครู 
ให้ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกลวิธีท่ีหลากหลาย การร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การท างานเป็นทีม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ระบุข้ันตอนการด าเนินแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง 
           ๓. ข้ันตรวจสอบ(Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนจากการใช้ 
นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model ตามวัตถุประสงค์ 



๒๘ 
 

 

 

          ๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง(Reflection) 
โรงเรียนคุณภาพต้องมีการพัฒนานวัตกรรม การบริหารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องด้วยการน าผลจากการใช้รูปแบบนวัตกรรมมาวิเคราะห์ สะท้อนผล
การด าเนินงานตามสภาพจริง หากพบว่ามีปัญหา อุปสรรค จะต้องหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการใน
การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติอีกครั้ง จนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สามารถประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ ขยายผลการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การมีคุณภาพท่ียั่งยืนต่อไป  

 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ด้านครูผู้สอน  
 ๑.๑ ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีออกแบบโดยใช้กระบวนการ HIP บูรณาการ 

เครื่องมือการสอนคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๑ รายวิชา 
     ๑.๒ ครูทุกคน มีสื ่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ         
๑ หน่วยการเรียนรู้ ๑ รายวิชา 
     ๑.๓ ครูทุกคนเข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 
๔ กลุ่มวิชาชีพ ครู Model เปิดช้ันเรียน เป็นเวลาต่อเนื่อง ๓ สัปดาห์ ใน ๑ ภาคเรียน 
     ๑.๔ ครูทุกคนมีรายงานการวิจัยในช้ันเรียน คนละ ๑ เรื่อง 

๒. ด้านผู้เรียน  
 ๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒.๒ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการทดสอบระดับชาติ  

(O-Net) สูงกว่าระดับสังกัดและระดับภาค 
๓. ด้านสถานศึกษา 

สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค  และ รางวัลเหรียญทองแดง  
ระดับประเทศ ชื่อผลงาน “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP 
Model ” โครงการ “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
๑๒.๕ โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา นโยบายของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  
 
          -  โครงการ ขยะจ๋ิว พลังงานแจ๋ว (Wonder Waste Junior) ในงาน Isan Creative Festival  
          -  โรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรม ด าเนินงาน  ๗ มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  
         



๒๙ 
 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับ                       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๑๖๕ คน  ครูผู้สอน ๒๗ คน จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
หมายเหต ุ

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี บรรลุเป้าหมาย 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี  
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดีเลิศ  
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี  
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี  
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้        
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  

๒.๗  การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดี  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๓.๑  จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ  

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ  

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 
     ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โ ร ง เร ี ยนก  าหนดมาตรฐานการศ ึ กษาด ้ านค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยน  จ  านวน  ๒ ด ้ าน  ได ้ แก่                                      
๑) ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู ้เร ียน มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียน                  
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเร ียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการว ิเคราะห์  คิดอย่าง มีว ิจารณญาณ                     
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
การสรุปองค์ความรู้  โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑาตามความถนัดและความสนใจ จนได้รับ
รางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบในการเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ผู้เรียนมีทักษะในการเล่น
ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล การแสดงการฟ้อนร า มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญา และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผู้เรียนด้านความถนัดและ 
ความสนใจ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับเครื่องมือสอนคิด และใช้กลวิธีท่ี
เหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติขั้นสูงด้วยกระบวนการ High Impact Practice Five Practices 
เน้นทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยกระบวนการกลุ่ม  การพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียนการส่ือสาร 
การคิดค านวณ ทักษะการคิดขั้นสูง และการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา เต็มตามศักยภาพ  จัด
แหล่งเรียนรู้ภายในมีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ ผู้เรียนได้ให้บริการชุมชนและท้องถิ่นในงานเทศต่างๆ ความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา ส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ กระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
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และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนร้อยละ ๙o.๔  มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทย ผู้เรียนร้อยละ ๗๖ .๕๖ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๙๔ มีความสามารถในการคิดค านวณ      
ผ่านเกณฑ์ ที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๗๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ผู้เรียนร้อยละ 
๗๕.๕๖ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนร้อยละ ๘o.๒๒ มีความสามารถในการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เรียนร้อยละ ๗๔.๓๖ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งยังไม่บรรลุผลตาม     
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด อาจเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-๑๙      
ท าให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์บางส่วน ผู้เรียนขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์ส่ือสาร การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนใช้รูปแบบที่หลากหลายทั้ง On Hand  Online On Air การสื่อสาร
ระหว่างครูกับเรียนขาดความสมบูรณ์ ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๘๘  มีความสามารถในการเก็บรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๕o มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๗ มีความสามารถใน
การเชื ่อมโยงองค์ความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ สิ ่งใหม่ๆ ผู ้เร ียนร้อยละ ๘o.๖o  มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ ผู้เรียน
ร้อยละ ๘๔.๘๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมด้าน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๖๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๔๘ มี
ความ ความพึงพอใจ กิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐.๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-Net ท่ีมีค่า T – Score ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ร้อยละ ๙๒.๕ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-Net ท่ีมีค่า T – Score ตั้งแต่ ๔๐ ขึ้น
ไป  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙  และนโยบายการสอบให้เป็นไปตามความสมัครใจ ท าให้นักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ไม่ได้เข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ครบทุกคน 
ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพผู้เรียน ผู้เรียน
ร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะพื้นฐานในการจัดการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพผู้เรียน  ผู้เรียน
ร้อยละ ๑๐๐  มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน หรืองานอาชีพ  ผ่านกิจกรรม
ชุมนุม รายวิชาโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพ  และ กิจกรรมแนะแนว  
 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เคารพในกฎกติกาตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียน
ร้อยละ  ๑๐๐ มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาผ่าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม  ผ่านโครงการและ
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  จัดกิจกรรมที่หลากหลายโรงเรียนได้เผยแพร่กิจกรรมทางจดหมายข่าว 
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Facebook และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นตาม ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เห็นคุณค่าของความเป็นไทยตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๕๗ มีการยอบรับ
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๕๐ มีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๔๖ มีสุขภาพจิตอารมณ์ และสังคม
ที ่ดี ผู ้เร ียนร้อยละ ๙๖ .๑๘ สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  ผู ้เร ียนร้อยละ ๘๗.๘๘ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ  ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๑๒  ในระดับช้ันมัธยมศึกษามาเรียนทันเวลา  โดยนักเรียน
ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๗๘ ส่งงานตามเวลาก าหนด 
ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๗๑ รักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ .๙๓ รู้จักคัดแยกขยะ และ
รักษาความสะอาดเขตรับผิดชอบ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์    
   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด ็นภาพความส  าเร ็จด ้ านค ุณภาพผ ู ้ เร ียนที ่ สน ับสน ุนผลการประเม ินตนเอง ได ้แก่                               
๑) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะตามศักยภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย และ
กิจกรรมทดสอบการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทยจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนใน การอ่าน 
เขียนและสื่อสารภาษาไทย โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะตามศักยภาพ จัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และมีการส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การ
เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสต์และวันขึ้นปีใหม่  การใช้สื ่อนวัตกรรม KKU Smart Learning ในการพัฒนา
ผู้เรียน การประเมินผลโดยการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมินผลทักษะ
การคิดค านวณ ๒) การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
วัดความสามารถในการแก้ปัญหา ทุกระดับชั้น ๓) มีกระบวนการวัดและประเมินผลผู้ เรียนด้วยเครื่องมือท่ี
เหมาะสม ผ่านกระบวนการการท าใบงาน การจัดท ารูปเล่มรายงาน การน าเสนอผลงาน เช่น การน าเสนอ
โครงงานนักเรียน การน าเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ Wonder Waste Junior การน าเสนอการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมชุมนุม เป็นต้น  ๔) มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้
แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ๕) โครงการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) และได้มีการด าเนิน
กิจกรรม PLC, จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก High Impact Practice  แนวทาง
Thinking School, และกลวิธีที ่หลากหลาย บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการเปิดช้ัน
เรียนและสังเกตช้ันเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ๖) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการ



๓๓ 
 

 

 

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ ผ่านการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชาท่ีพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามหลักสูตร SBMLD 
เช่น อาหารไทย กีตาร์ และและโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬา กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๗) 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวันศุกร์ กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน กิจกรรมท าความสะอาดพื้นที่ในบริเวณ
โรงเรียน กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม ๘) โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ี
หลากหลาย เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาท้องถิ่น ๙) กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี  กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมท า
ความสะอาดภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้มีการรู้จักหน้าท่ีและบทบาทของตนเอง มีหัวหน้าห้อง มีรองหัวหน้า 
มีกรรมการนักเรียน กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เครือข่ายเยาวชนคนสร้างชาติ  และ กิจกรรมค่ายวัย
ทีน กิจกรรมกีฬาภายใน ส่งผลให้นักเรียนยอมรับและเห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ความคิด ความเช่ือ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนาเป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ๑o) บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย กิจกรรมกีฬาทุก
วันพฤหัสบดี เอกสารประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เอกสารรายงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-๑๙  ๑๑) ครูประจ าช้ัน หรือครูเวรก ากับติดตาม 
ประเมินการแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียนทุกวัน บันทึกการส่งงานของนักเรียนประจ าวิชา การจัดการเรียนรู้ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวันพฤหัสบดีและกิจกรรมกีฬาสีภายใน
บันทึกท าความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ  มีการรายงานการด าเนินกิจกรรมทางจดหมายข่าว  
Facebook และ เว็บไซต์ : http://ptps.ac.th   
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
    จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน 
โดยใช้ข้อมูลฐาน ๓  ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการสอนคิดและเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   

๒.  สถานศึกษา ขับเคล่ือนการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC  
มีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาผู้เรียน คือ พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และกระบวนการท างาน
กลุ่ม 



๓๔ 
 

 

 

 ๓. รายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เข้าร่วมโครงการ 
KKU SMART LEARNING โครงการความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีหลายหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่องจริงจัง การยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนอย่างตอ่เนื่อง 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
          ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  มีจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-๑๙ มีข้อจ ากัดหลายประการท่ีส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียน  เนื่องจากการเรียนออนไลน์  ควรน าส่ือ นวัตกรรมท่ีมีความหลากหลายมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  การวัดประเมินผลท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ยืดหยุ่นตามธรรมชาติวิชาและ
สถานการณ์ 

๓. ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับวิทยากรในท้องถิ่นจดั
หลักสูตรและกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่การประกอบอาชีพและการท างานในอนาคต และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

๔. ควรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอนออนไลน์อย่างเต็มท่ีและ
หลากหลาย เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

๒) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

๓) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั ้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
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๕) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  

๖) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีอัตลักษณ์ ค่านิยม และจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๗) พัฒนาให้ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 
     ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา  

       เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนพระธาตุ
ขามแก่นพิทยาลัย มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น น าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากร
ทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบนิเทศภายในอย่าง
เป็นระบบตามเกณฑ์ ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล, รายกลุ่มสาระการเรียนรู้, รายงานฝ่ายตาม
โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงานร่วมกัน จัดการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโดยจัดท า
หลักสูตรโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 
เพื ่อทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู ้เร ียน และทันสมัยตามสถานการณ์ ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯมีการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯจัดท าหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามบริบทของโรงเรียน  

มีการนิเทศและประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนด สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระฯ หลักสูตรความเป็นเลิศ หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี กิจกรรมเพื ่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริม                
อัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้   การวางแผนส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา โดยการ
ส ารวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรที่ต้นสังกัด หน่วยงาน 
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องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่าง
น้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา พิจารณาจาก สรุปการเดินทางไปราชการ การายงานไปราชการ แฟ้มบันทึก
การศึกษาชั ้นเรียน PLC ภาพถ่ายกิจกรรมและน าผลการพัฒนาตนเองมารายงานผล ขยายผล  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา ตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา โดยการ
ส ารวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนาตามโครงการโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ตามความสนใจเพื่อพัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้   
จัดท าแบบสรุปโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มีการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และจุดเสี่ยงต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน รายงานแก้ไขจุดเสี ่ยงในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยมีมาตรฐาน รายงานแก้ไข จุดเส่ียงใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยมีมาตรฐาน มีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้ Plat 
form ในการบริหารงานในโรงเรียน  เช่น การใช้ Google Form ในการส่งรายงานการปฏิบัติงาน และใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  การจัดระบบซอร์ฟแวร์ท่ีทันสมัย ระบบ LEC ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT 
ระบบ Secondary bookmark ระบบ SDQ bookmark การจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน 
ห้องเรียน กระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual และเครื่องปริ้นเตอร์   

มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรม จัดซ่อมแซม สื่อ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  การบันทึกการปรับปรุงซ่อมแซมฯ  มีการด าเนินกิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยจัด
กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ 
กระดานอัจฉริยะในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่นห้องคณิตศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภาษาไทย ห้องสังคม
ศึกษา ห้องอาเซียน ห้องภาษาต่างประเทศ และมีการวาง ระบบ WiFi ที่ใช้ได้ ทุกอาคารเรียน  มีการวาง
แผนการด าเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท าประกาศ
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยเรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตาม
นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีโครงการน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ บูรณาการ
ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตามและสรุปผลด าเนินโครงการ มีการนิเทศแผนการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิติ 
ด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  โครงการน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

 
    ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง ได้แก่  สรุปผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อที่ประชุมครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน การประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน  การรายงานผล และ
สรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาต่อชุมชน และต้นสังกัดการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา มีการรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื ่องและเป็นระบบ  รายงานผลการด าเนินงาน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี ่ยมบ้านนักเรียน แนะแนว และแบบบันทึก
กิจกรรมโฮมรูม และมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รายงานโครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา และกิจกรรมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ด้วยกระบวนการ PDCA  รายงาน รายบุคคล รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานฝ่ายบริหารงานตาม
โครงสร้างการบริหารและรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละคนได้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน   มีหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระฯ หลักสูตรความเป็นเลิศ หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านกีฬากิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  สรุปการเดินทางไปราชการ การายงาน
ไปราชการ แฟ้มบันทึกการศึกษาชั้นเรียน PLC ภาพถ่ายกิจกรรมและน าผลการพัฒนาตนเองมารายงานผล 
ขยายผล  การส ารวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนาตามโครงการโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามความสนใจเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  สรุปโครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  รายงานแก้ไขจุดเสี่ยงในโรงเรียนประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และความปลอดภัยมีมาตรฐาน กิจกรรม
การจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น การจัดระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ระบบ SIS ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ Secondary bookmark ระบบ SDQ bookmarkการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท่ี



๓๙ 
 

 

 

ทันสมัยในโรงเรียน ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual 
และเครื่องปริ้นเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรายงานการด าเนิน
กิจกรรมทางจดหมายข่าว  Facebook และ เว็บไซต์ : http://ptps.ac.th   

 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
       จุดเด่น 

๑. สถานศึกษาใช้รูปแบบหลากหลายวิธีเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการระดมความคิด  
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้องและชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. สถานศึกษามีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
  ๓. มีการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาบุคคลากรต่อเนื่อง 
จัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง / ปีการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม PLC ไม่
น้อยกว่า ๖๐ ช่ัวโมง / ปีการศึกษา  
  ๔. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในผ่านกระบวนการPLC ย่างเป็นระบบ 
มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  ๕. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก เอื้อต่อการจัดการจัดการเรียนรู้  
มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการและมีความปลอดภัยต่อผู้เรียน 
  ๖. มีการจัดท า ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ สามารถ 
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรเพื่อ
รองรับการสอนระบบออนไลน์ และการใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
  ๓. ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สถานการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อ
รองรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการท างานในอนาคต 
  ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และส่งเสริมให้ผู ้เร ียนได้ออกไปใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกในการศึกษาความรู้และการฝึกปฏิบัติ  



๔๐ 
 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
๑. การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  

นโยบายของรัฐบาล ต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและท้องถิ่น 
๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓. การทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพอย่างยั่งยืน 
๕. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๖. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสานความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียน 
ชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๗. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๘. พัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
        โรงเร ียนพระธาต ุขามแก ่นพิทยาล ัย ด  าเน ินงาน/โครงการ/ก ิจกรรม อย ่างหลากหลาย                             

ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตรสถานศึกษา                           
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมอบรมทบทวน
การปรับปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ตัวชี ้วัด ผลการเรียนรู้ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าไปสู่การปฏิบัติอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  ครูทุกคนมีจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้  มีการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวทาง  High Impact Practice  & เครื่องมือสอนคิด Thinking School น าเครื่องมือการสอน
คิด และกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น Think Pair Share  Galley Walk ครูทุกคน        มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community 
: PLC) ทุกกลุ่มสาระ  ส่งเสริมให้ครูทุกคน และใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคน ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูทุกคน และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ครูได้ปรับเปลี่ยนการสอนทันกับสถานการณ์ 
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน  

        สถานศึกษามีการจัดระบบซอร์ฟแวร์ท่ีทันสมัย  ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนจัดท าโครงการสอน
ทุกรายวิชาและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง High Impact Practice  & เครื ่องมือสอนคิด 
Thinking School อย่างน้อยคนละ ๑ รายวิชา ครูได้มีการศึกษาข้อมูลของนักเรียนและได้น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ได้น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  ครูวางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ครูได้มีการศึกษาข้อมูลของนักเรียนและได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนครูได้มีการศึกษาข้อมูลของนักเรียนและได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลใน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน รายบุคคล จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท าโครงการสอน แนว
ทางการวัดและประเมินผล มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ High Impact Practices น าเครื่องมือการ
สอนคิด และกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน PLC จัดตารางสอนชั่วโมงที่ ๘ ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ก่อนและหลังการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน    

 



๔๒ 
 

 

 

   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
            ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสนับสนุน 
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด- ๑๙ กับนักเรียนทุกระดับช้ัน ครูผลิตส่ืออย่างน้อยรายวิชาละ 
๑ เรื่อง แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกการส่งสื ่อการจัดการเรียนรู้  
แบบสรุปการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการบริหารและการจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครู
ได้มีการศึกษาข้อมูลของนักเรียนและได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ได้น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาครูได้มีการศึกษาข้อมูล
ของนักเรียน   และได้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ได้น า
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ครูมีการมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
จัดท าแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาอย่าง
ชัดเจน กิจกรรมให้ครูวางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตร โดยใช้กระบวนการ PDCA ซึ่งมี
กระบวนการโดยการน าผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ มาบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน การนิเทศ
ติดตาม เพื่อน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทุกคนได้เปิดช้ันเรียน 
และเข้าสังเกตชั ้นเรียนเป็นกลุ ่มแบบคละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ และร่วมกันสะท้อนผล เพื ่อน าปัญหา 
ข้อเสนอแนะท่ีพบในการศึกษาช้ันเรียน 
 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
   จุดเด่น 

๑.  ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรระดับชั้นเรียนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัด/สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ HIP และเครื่องมือสอนคิด ร่วมกับเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการสร้างสื่อและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยวิทยากรซึ่งเป็นครูผู้สอนภายในโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ 
 ๒.  จัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้แบบนิเทศออนไลน์และแบบการเย่ียมช้ันเรียนเพื่อ
ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) อย่างต่อเนื่อง  
 ๓. มีห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนพิเศษ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ด้วย ส่ือ เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย 
จัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งการ จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดให้ทันสมัยเพื่อให้
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 



๔๓ 
 

 

 

 ๔.  มีการจัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงทบทวนหลักสูตร ทุกปีการศึกษา เพื่อทบทวน วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 ๕. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม (Plat form) การสอนออนไลน์    
ท่ีหลากหลายและสามารถส่ือสารได้ ๒ ทางตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียน ได้แก่  
Line Meeting Google Meet กลุ่ม Facebook และอื่น ๆ ควบคู่กับการจัดท าเอกสารให้กับผู้เรียน ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
          ๑. พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งฝึกทักษะท่ีจ าเป็นและสมรรถนะท่ีส าคัญ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ๒. พัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ในการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ย่างต่อเนื่อง 
 ๓. พัฒนาความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ  
 ๔. พัฒนาความสามารถในการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล ส่งเสริมให้ครูเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่น ตามธรรมชาติวิชา  
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
          ๑) พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ High Impact Practices น า
เครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley Walk และกลวิธีการ
สอนและสื ่อการสอนที ่หลากหลาย ผ่านกระบวนการกลุ ่ม เพื ่อให้ผู ้เร ียนค้นพบองค์ความรู ้หรือได้รับ
ประสบการณ์ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สู่การน าไปปฏิบัติได้ 
          ๒)  พัฒนาครูตามศักยภาพและความต้องการพัฒนาท่ีระบุในแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)  
          ๓)  พัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
          ๔) พัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 

๕) พัฒนากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาส      
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั ้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ ่งจากผลการประเมินสรุปว่า                       
ได้ระดับ ดีเลิศ ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเร ียนและค ุณล ักษณะท ี ่พ ึ งประสงค ์ของผ ู ้ เ ร ี ยน ส ่ งผลให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีท ักษะในการอ ่าน                           
การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาตามศักยภาพและความสนใจ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม  มีสื่อด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาและกรีฑา
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ                        
  มีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานใน
การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  พัฒนาการ
ด าเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมน าหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ประสานความ
ร่วมมือในการด้านบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี ้ว ัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ High Impact Practices น า
เครื ่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley Walk และกลวิธีท่ี
หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที ่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้ว ัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และน าผลท่ีได้มาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
 



๔๕ 
 

 

 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           เป้าหมายผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที ่สอดคล้อง                              
กับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี ่ยนแปลง              
ของสังคม มีแผนงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจัดท าแผนงานและ
โครงการอย่างเป็นระบบ โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ High 
Impact Practices น าเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น Think Pairs Share Galley 
Walk โครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการศึกษา 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรม
ชุมนุม ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โครงการจัดการเรียนรู้/แนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร โดยใช้กระบวนการ PDCA  จัดท าแผนการพัฒนาครูให้
เป็นครูมืออาชีพ  โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม เกียรติบัตร รางวัล จากการ
ประกวด แข่งขันของผู้เรียน และเกียรติบัตร รางวัลของครู 
 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         ๒. สถานศึกษาก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ High Impact Practices น า
เครื ่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley Walk มาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
         ๓. การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
         ๔. สถานศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ด้านกีฬา กรีฑาและส่ิงแวดล้อม    
         ๕. ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนเข้าร่วมกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 
          ๖. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 



๔๖ 
 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-Net) 
๒. พัฒนาการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณให้กับผู้เรียน 
๓. พัฒนาความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ การคิดขั้นสูง การฝึกปฏิบัติทักษะและสมรรถนะท่ี

ส าคัญ การท างานอย่างเป็นขั้นตอนและการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
๔. การเสริมสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน   การใช้เทคโนโลยี และจิตอาสาของผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ๕. พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสอนคิด และบูรณาการการเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน    
๖. การประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  ๗. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอและเหมาะสม ต่อการใช้งาน และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ของผู้เรียน 

๒. การพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๓. การพัฒนา ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๕.  การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การประสานความร่วมมือระหว่าง 
    โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ ๓   

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที ่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสารและการคิดค านวณ 
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ในแต่ละระดับช้ัน 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o      
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และส่ือสาร 
ภาษาไทย 

ผู้เรียนร้อยละ  
๙o.๔  
มีความสามารถ    
ในการอ่าน เขียน
และส่ือสาร
ภาษาไทย 

จากผลการด าเน ินงาน สูงกว ่าค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด เห็นได้จากที ่โรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและด าเนินงานดังนี้ 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาความสามารถ ในการอ่าน เขียนและส่ือสาร
ภาษาไทย      
๒. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  Thinking 
school ตามแนวทาง  High Impact Practices 
และแผนการจ ั ดก าร เ ร ี ยนร ู ้ เ ฉพ าะบ ุ ค คล 
Individual Implementation Plan (IIP)  และ น า
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนร ู ้ที ่เน ้นการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย  

ดี 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o      
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และส่ือสาร 
ภาษาไทย (ต่อ) 

ผู้เรียนร้อยละ  
๙o.๔  
มีความสามารถ    
ในการอ่าน เขียน
และส่ือสาร
ภาษาไทย (ต่อ) 

ไปปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ผ่านการจัดกิจกรรมแบบชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC)   จึงท าให้ผู ้เรียนร้อยละ ๙o.๔ มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน  และสื ่อสาร
ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน(O-Net) รายวิชา
ภาษาไทย สูงกว่าระดับสังกัดและระดับภาค 
๓. มีการจัดโครงการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะตามศักยภาพ โดยมีการจัด 
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ และกิจกรรม 

ดี 



๔๘ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o      
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และส่ือสาร 
ภาษาไทย (ต่อ) 

 
 
 

ทดสอบการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนใน 
การอ่าน เขียนและส่ือสารภาษาไทย 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕      
มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน
และส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนร้อยละ 
๗๖.๕๖  มี
ความสามารถใน
การอ่าน เขียนและ
ส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเห็น
ได ้จากท ี ่ โรงเร ียนได ้ม ีการประช ุม วางแผนและ
ด าเนินงานดังนี้ 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ      
๒. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัคร
ครูชาวต่างชาติ โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
High Impact Practices การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นเครื่องมือการสอนคิดแบบ Thinking school 
โดยใช้กลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย 
เช ่น Group of ๔  ,Think pair share, Gallery walk, 
Exit ticket แ ล ะ  ใ ช ้ ส ื ่ อ ก า ร ส อ น  KKU SMART 
LEARNING เป็นต้น จึงท าให้ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๕๖  มี
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๓. มีการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ 
และสมรรถนะตามศักยภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน 
เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่นการแข่งขันทักษะใน
กิจกรรมคริสต์มาส การจ ัดกิจกรรมวันส าคัญของ
ชาวตะวันตก เพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน  
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาต่อไปต่อไป 

ดี 

 
 
 



๔๙ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๐      
มีความสามารถใน
การคิดค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ 
๖๕.๙๖ 
 ม ีความสามารถ
ในการคิดค านวณ 
     

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
เห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงานดังนี้ 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ต ั ้ ง เป ้ าหมายเพ ื ่ อพ ัฒนาความสามารถการคิด 
วิเคราะห์ โดยก าหนดให้เป็นจุดประสงค์ทางวิชาชีพ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทางโรงเรียนได้
ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ตาม
นโยบายต้นสังกัด โดยครูผู ้สอนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Five Practices ร่วมกับ
โปรแกรมคิดค านวณตารางตัวเลข ๑๐๐ ช่องเพื่อฝึก
ทักษะการคิดค านวณอย่างต่อเนื่อง 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การใช้สื ่อการ
เรียนการสอนนวัตกรรม KKU SMART LEARNING 
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  Five 
Practicesแ ละ  High Impact Practices แ ละ จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นเครื่องมือการสอนคิด
แบบThinking school  โดยใช้กลวิธ ีที ่หลากหลาย 
เช่น Group of ๔,Think pair share, Gallery walk, 
และExit ticket , KAHOOT  
๓. การประเมินผลโดยการใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในการประเมินผลทักษะการคิดค านวณ 
โดย ผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๙๖ มีความสามารถในการคิด
ค านวณ 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะในโครงการและกิจกรรม    
ไปปร ับ ใช ้ ในการวางแผนและจ ั ดก ิจกรรมใน              
ปีการศึกษาต่อไป 

ดี 

 



๕๐ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๒ มีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  

ผู้เรียนร้อยละ 
๗๗.๗๔  มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 

จากผลการด  า เน ิน ง านส ู งกว ่ า ค ่ า เป ้ าหม าย                     
ที ่ ก าหนดเห็นได้จากที ่โรงเร ียนได้มีการประชุม 
วางแผนและด าเนินงานดังนี้ 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ต้ังเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถการคิด
วิเคราะห์ โดยก าหนดให้เป็นจุดประสงค์ทางวิชาชีพใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทางโรงเรียนได้เข้าร่วม
ขับเคล่ือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดย
ครูผู้สอนทุกคนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วย
กระบวนการ High Impact Practices และ  Five 
Practices ใช้เครื่องมือสอนคิดตามแนวทาง 
Thinking School ร่วมกับกลวิธีท่ีหลากหลาย  เช่น 
Think Pairs Share, I Think We Think เป็นต้น                                         
๒. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โครงงาน เป็นต้น    
๓. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  ทุกระดับช้ัน  ผลการประเมิน
นักเรียนร้อยละ ๗๗.๗๔  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
๔.  มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน    
ปีต่อไป 

ดี 

 



๕๑ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถใน
การค ิ ดอย ่ า ง มี
วิจารณญาณ 

ผู้เรียนร้อยละ
๗๕.๕๖  มี
ความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จากผลการด  าเน ินงานเป ็นไปตามค่าเป ้าหมาย                    
ที ่ก  าหนดเห็นได้จากที ่โรงเร ียนได้ม ีการประชุม 
วางแผนและด าเนินงานดังนี้ 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ต้ังเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม
ชุมนุมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๒. ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ท่ีเน้นเครื่องมือสอนคิด 
Thinking School และใช้กลวิธีท่ีหลากหลาย  
๓.  การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทุกระดับช้ัน  ผลการ
ประเมินนักเรียนร้อยละ ๗๕.๕๖  มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ี
ก าหนด 
๔.  มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถใน
อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

ผู้เรียนร้อยละ 
๘o.๒๒ ม ี
ความสามารถใน
อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                    
ท่ีก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและด าเนินงานดังนี ้
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ต้ังเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการอภิปราย
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่งก าหนดให้ทุกกลุ่ม
สาระฯ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด
ด้วยกระบวนการ HIP ใช้เครื่องมือสอนคิด Thinking 
School กระบวนการกลุ่ม และกลวิธีท่ีหลากหลาย   
เช่น เทคนิค  Think –Pair-Share ,      I  Think  
We  Think ,Gallery Walk  
๒. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทุกระดับช้ัน  ผลการ
ประเมินนักเรียนร้อยละ ๘o.๒๒  มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ี
ก าหนด 
๓. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
ต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ  
๗๔.๓๖ มี
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

จากผลการด าเนนิงานเป็นไปต ่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
เห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงานดังนี ้
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ต้ังเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถการการแก้ปัญหา 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนาร ี
๒. ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระฯ จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ 
Active Learning ตามแนวทาง HIP ท่ีเน้นเครื่องมือสอน
คิด Thinking School และเทคนิค กลวิธีท่ีหลากหลาย 
๓. มีโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด และ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา กิจกรรมวนั
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  กิจกรรมกีฬาภายใน ท าให้นกัเรียนได้ฝึก
ทักษะในการแก้ปัญหา 
๔. การประเมินผลโดยใช้ข้อสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ทุกระดับชั้น  ผลการประเมินนกัเรียนร้อยละ 
๗๔.๓๖  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ซึ่งต ่ากว่า
มาตรฐานท่ีก าหนด 
สาเหต ุ
. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

Covid-๑๙ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ์มี

ข้อจ ากัดหลายประการท่ีส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน 

ดังนี้ 

-อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- การมีวินัยและรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการให้
ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปีต่อไป 

ก าลัง
พัฒนา 

 
 



๕๔ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓ มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม  
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช่ในการสร้างส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต  

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕.๘๘  
มีความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

จากผลการด าเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดเห็นได้  
จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและด าเนินงานดังน้ี 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มี
เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเก็บรวบรวม
ความรู้ด้วยตนเอง 
๒. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
เพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเน่ือง    
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น ในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมการเรยีน
การสอนทุกรายวิชา 
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการและวิธีการสอน
ที่หลากหลาย เช่น Active Learning, Thinking Tools    
เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
๔. โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจ าวิชา และครูประจ า
กิจกรรมก ากับติดตาม โดยมีกระบวนการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการการท าใบ
งาน  การจัดท ารูปเล่มรายงาน การน าเสนอผลงาน เช่น การ
น าเสนอโครงงานนักเรียน การน าเสนอนวัตกรรมการจัดการ
ขยะ Wonder Waste Junior เป็นต้น 
๕. มีการสรุปรายงานผลของการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้  และรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เสนอ
ผู้บริหาร  และน าปัญหาข้อเสนอแนะไปวางแผนเพ่ือปรับปรุง
ในปีต่อไป 

ดี 

 



๕๕ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ   
๘o มี
ความสามารถใน
การเก็บรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยการ
ท างานเป็นทีม 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๗.๕๐  
มีความสามารถใน 
การท างานเป็นทีม 
 

จากผลการด าเนนิการสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดเห็น     
ได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและด าเนนิงาน
ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท างาน  
เป็นทีม 
๒. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น ใน
รายวชิาโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด้วยกระบวนการ 
Group of ๔ 
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกจิกรรมรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการและ
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน่ Active Learning, 
Thinking Toolsเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
๔. โดยโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจ าวิชา และครู
ประจ ากิจกรรมก ากับติดตาม โดยมีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสม ผ่าน
กระบวนการการท าใบงาน  การจัดท ารูปเล่มรายงาน การ
น าเสนอผลงาน เชน่ กิจกรรมชุมนุม การน าเสนอโครงงาน
นักเรียน การน าเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ Wonder 
Waste Junior เป็นต้น 
๕. มีการสรุปรายงานผลของการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลัง
การจัดการเรียนรู้  และรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เสนอผู้บริหาร  และน าปัญหาข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

ดี 

 



๕๖ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีความสามารถใน
การเช่ือมโยงองค์
ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ๆ 

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๖.๖๗  
มีความสามารถใน
การเช่ือมโยงองค์
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
ใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆ 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดเห็น            
ได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงานดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
๒. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและส ารวจความต้องการ                   
ของผู้เรียน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายและต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรูแ้บบ
โครงงาน เช่น ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และ
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก
กิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการและวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น Active Learning, Thinking Tools 
เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
๓. โดยโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจ าวิชา และครู
ประจ ากิจกรรมก ากับติดตาม โดยมีกระบวนการวดั
และประเมินผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสม ผ่าน
กระบวนการการท าใบงาน  การจัดท ารูปเล่มรายงาน     
การน าเสนอผลงาน  การน าเสนอโครงงานนักเรียน 
การน าเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ Wonder 
Waste Junior การน าเสนอผลงานนักเรียนจาก
กิจกรรมชุมนุม เช่น ถังรักษ์โลก เก้าอี้พักใจ มหัศจรรย์
ขวดน ้า ขวดน ้าแปลงร่าง  เป็นต้น 
 

ดี 



๕๗ 
 

 

 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีความสามารถใน
การเช่ือมโยงองค์
ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ๆ (ต่อ) 

 ๔. มีการสรุปรายงานผลของการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังการจัดการเรียนรู้  และรายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  เสนอผู้บริหาร  และน าปัญหา
ข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป 
๔. มีการสรุปรายงานผลของการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังการจัดการเรียนรู้  และรายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  เสนอผู้บริหาร  และน าปัญหา
ข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o  
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
เรียนรู ้
 

ผู้เรียนร้อยละ  
๘o.๖o มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
เรียนรู ้

จากผลการด าเนนิงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
เห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ 
๒. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการเรียนรู้และสอดแทรกสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา โดยเฉพาะในช่วงการเรียนออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
๓. มีการประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม นักเรียน       ทุก
ระดับชั้น  ผลการประเมนินักเรียนร้อยละ ๘๐.๖๐ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ 
๔. มีการสรุปรายงานผลของการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลัง
การจัดการเรียนรู้  และรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เสนอผู้บริหาร  และน าปัญหาข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

ดี 

 



๕๙ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
ส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์  

ผู้เรียนร้อยละ  
๘๔.๘๔ มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
ส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์ 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงาน ดังนี ้
๑ โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พ ัฒนาตนเองและสังคม ด ้านการส ื ่อสารอย ่าง
สร้างสรรค์ 
๒. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารเพื ่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู ้ และสอดแทรก
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดการเร ียนร ู ้ ทุก
รายวิชา 
๓ . ม ีการประเม ินผล ผ ู ้ เ ร ี ยนร ้อยละ ๘๔.๘๔                 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและ
การสื ่อสารเพื ่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  
๔. มีการสรุปรายงานผลของการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังการจัดการเร ียนร ู ้   และรายงานการพัฒนา
คุณภาพผู ้ เร ียน  เสนอผู ้บร ิหาร  และน าปัญหา
ข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 



๖๐ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
ท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ  
๘๓.๖๓ มี
ความสามารถ           
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและ
สังคม ด้านการ
ท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
เห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑ โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม ด้านการท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
๒. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการ
ใช้เทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
และสอดแทรกสมรรถนะด ้านการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
๓ . ม ีการประเม ินผล ผ ู ้ เ ร ี ยนร ้อยละ ๘๓.๖๓                 
มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสารเพื ่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
๔. มีการสรุปรายงานผลของการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังการจัดการเร ียนร ู ้   และรายงานการพัฒนา
คุณภาพผู ้ เร ียน  เสนอผู ้บร ิหาร  และน าปัญหา
ข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป 

ดี 

  



๖๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย: ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ ผลการ
ทดสอบอื่นๆ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาต้ังแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐.๒๐ 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

จากผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผน
และด าเนินงาน ดังนี ้
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ของผู้เรียนใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปน็ไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
ทางโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนด าเนินงานและ
หาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
- ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียน  

และการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- ครูผู้สอนจัดท าส่ือการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียน

ได้ตามความเหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบ 

Online  On Hand On Air On Demand 

- การจัดกิจกรรมโฮมรูมออนไลน์ เน้นย ้าการมีวินยั

และรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการให้ความร่วมมือ

ในกิจกรรมการเรียนการสอน  

- มีความยืดหยุ่นของการวัดและประเมินผล มากขึ้น
ในช่วงภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ 
๒. มีการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดยได้ด าเนินการ
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 

ดี 



๖๒ 
 

 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาต้ังแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป (ต่อ) 

 ตามศักยภาพ (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน) และได้มีการด าเนินกิจกรรม PLC, จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ HIPs ตาม
แนวทาง Thinking School, และกลวิธีท่ีหลากหลาย 
มีการเปิดช้ันเรียนและสังเกตช้ันเรียน ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
๓. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรู้ ผลการประเมินโดยภาพรวม ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียท่ีสูงขึ้นกว่าในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  
๔. น าข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป 

 

ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ร้อยละ ๔๐ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net    
ท่ีมี T-SCORE 
ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 
 

ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบร้อยละ 
๑๐๐ มีผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net     
มี T-SCORE 
ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 
 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                  
ท่ีก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและด าเนินงานดังนี ้
๑. แผนพัฒนาการศึกษาและก าหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกันโดยได้ด าเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู ้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ (กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)  
๒. ได้มีการด าเน ินกิจกรรม PLC, จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Thinking School, และกลวิธีท่ี
หลากหลาย มีการเปิดชั้นเรียนและสังเกตชั้นเรียน ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดแทรกข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บคะแนน 
ข้อสอบ  กลางภาค และข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา  
 

ดีเลิศ 



๖๓ 
 

 

 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ร้อยละ ๔๐ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net    
ท่ีมี T-SCORE 
ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 
(ต่อ) 
 

ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบร้อยละ 
๑๐๐ มีผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net     
มี T-SCORE 
ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 
(ต่อ) 

ท่ีท าการสอบ O-Net และประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ  
๓. มีวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และยังท าให้ผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๔. น าข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป 

 

ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ร้อยละ ๔๐ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net ท่ี
มี T-SCORE 
ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 

ผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ร้อยละ ๙๑.๖๗   
มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net ท่ี
มี T-SCORE 
ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                  
ท่ีก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม 
วางแผนและด าเนินงานดังนี ้
๑. ประชุมวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษา และก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันโดย  ได้
ด าเนินการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะตามศักยภาพ (กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน)  
๒. มีการด าเนินกิจกรรม PLC, จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Thinking School, และกลวิธีท่ี
หลากหลาย มีการเปิดช้ันเรียนและสังเกตช้ันเรียน ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดแทรกข้อสอบ O-Net ในข้อสอบเก็บคะแนน 
ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชาท่ี
ท าการสอบ O-Net  

ดีเลิศ 



๖๔ 
 

 

 

 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘o มีความรู้
เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรืองาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐  
มีความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองาน
อาชีพ 

๓. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวิธีการท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน และส่งผลให้ผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net มีค่า T-SCORE สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
๔. น าข้อเสนอแนะมาวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อย : ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ค าอธิบาย: ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างาน หรืองานอาชีพ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘o มีความรู้
เกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรืองาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐  
มีความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองาน
อาชีพ 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดเห็น
ได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงาน ดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองาน
อาชีพ 
๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านงาน
อาชีพผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ กิจกรรมชุมนุม แนะ
แนวศึกษาต่อ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การประเมินโครงการพฒันาผู้เรียนให้มีทักษะ       
ในการท างานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความรู้สุจริต ส่งผลให้ผู้เรียน   
มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรืออาชีพ 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 

ดี 

 
 



๖๖ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

๒. ผู้เรียนร้อยละ 
๘o มีทักษะ
พื้นฐาน ในการ
จัดการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรือ
งานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ  
๑๐๐ มีทักษะ
พื้นฐาน ในการจัด
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองาน
อาชีพ 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงาน ดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท างาน
หรืองานอาชีพ 
๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้าน
งานอาชีพ ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ รายวิชาท่ีพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศตามหลักสูตร เช่น อาหารไทย กีตาร์ และและ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. มีการประเมินโครงการพฒันาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การท างานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้จัดอบรมการฝึกทักษะด้าน
อาชีพสุจริต ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อ ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น เพื่อการท างานหรืองาน
อาชีพ 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 
 

ดี 

 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

๓. ผู้เรียนร้อยละ 
๘o มีเจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้น การท างาน 
หรืองานอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีเจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
การท างาน หรือ
งานอาชีพ 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดเห็น
ได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที ่ ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน 
หรืองานอาชีพ 
๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ผ่านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ รายวิชาที่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
เช่น อาหารไทย กีตาร์ และโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาและ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. มีการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีท ักษะ     
ในการท างานและเจตคติที ่ด ีต ่ออาชีพสุจร ิตรวม         
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดอบรมด้านอาชีพสุจริต 
ส่งผลให้ผ ู ้ เร ียนมีเจตคติที ่ด ีพร ้อมที ่จะศึกษาต่อ         
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น เพื่อการท างานหรืองานอาชีพ 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน      
ปีการศึกษาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม  และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ี
หลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ี
หลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                 
ท่ี ก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน 
ดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมเบื้อง
ตนของศาสนาท่ีตนนับถือ มีวินัย และค่านิยมท่ีดีงาม  
๒. มีการก าหนดให้จัดท าโครงการ กิจกรรม                
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย มีการต้ัง
ค่าเป้าหมาย ท่ีชัดเจน  เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมวันศุกร์ กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรม
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน 
กิจกรรมท าความสะอาดพื้นท่ีในบริเวณโรงเรียน 
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น 
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑oo อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
ท่ีก าหนด 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 
 

ดีเลิศ 



๖๙ 
 

 

 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
เคารพในกฎกติกา
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ เคารพ                
ในกฎกติกาตาม   
ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย                 
ท่ี ก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน 
ดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ เคารพกฎกติกา ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 ๒. มีมีการก าหนดให้จัดท าโครงการ กิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่า
เป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง 
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันศุกร์ กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรมรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน กิจกรรมท า
ความสะอาดพื้นท่ีในบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ผู้เรียนเคารพในกฎกติกา ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน
ท่ีก าหนด 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีค่านิยมและ
จิตส านึกท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีค่านิยม
และจิตส านึกท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี ไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
๒. มีการก าหนดให้จัดท าโครงการ กิจกรรม          เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย    มีการต้ังค่า
เป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  วันศุกร์ กิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ กิจกรรม
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน 
กิจกรรมท าความสะอาดพื ้นที ่ในบริเวณโรงเร ียน 
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ กิจกรรมเข้า
แถวหน้าเสาธง โฮมรูม เป็นต้น 
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่ใน
ระดับดีข ึ ้นไป ผู ้ เร ียนมีค่านิยมและจิตส านึกที ่ดี         
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน ท่ีก าหนด 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนใน  
ปีการศึกษาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  ๒  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
ค าอธิบาย : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o               
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น           
ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นตามท่ี
หลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
๒. มีการก าหนดให้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย มีการต้ังค่า
เป้าหมาย  ท่ีชัดเจน  เช่น กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส  กิจกรรมบวงสรวง
องค์พระธาตุขามแก่น  เป็นต้น 
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน (ข้อ๗) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐    
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่ง
สูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
๔. มีการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดบัดี
ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 
 

ดีเลิศ 

 
 



๗๒ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย
ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย
ตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 
๒. มีการก าหนดให้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการตั้งค่า
เป้าหมาย ที่ชัดเจน  เช่น  กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส
กิจกรรม กิจกรรมบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น     
เป็นต้น 
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน(ข้อ๗) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
๔. มีการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทยตามท่ี
หลักสูตร
สถานศึกษา
ก าหนด 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย              
ท่ีก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู ้เร ียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 
๒. มีการก าหนดให้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย  การตั้งค่า
เป้าหมายท่ีชัดเจน  เช่น  กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/คริสต์มาส  กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมบวงสรวงองค์พระธาตุ        
ขามแก่น  เป็นต้น 
๓. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน(ข้อ๗) ผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่
ในระดับดีขึ ้นไป ผู ้เร ียนมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา ซึ่งสูง
กว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
๔. มีการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยผลการประเมินผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดบัดี
ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
๕. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

 

มาตรฐานที่๑: คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา : 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
ยอมรับบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ 
วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๗.๕๗ มีการ
ยอมรับบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ 
วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

จากผลการด าเนนิงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การต้ังเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีการยอมรับบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี
๒. โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  โดยได้ด าเนินการประชุมวางแผน ออก
ค าสั ่งด าเนินงานตามแผน พัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน   และ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ก ิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมท าความสะอาดภายในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมี
การยอมรับซึ่งกันและกันเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ด้วยการจัดให้นักเรียนได้
มีการรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง มีประธาน มีรอง
ประธาน มีกรรมการนักเรียน มีผู้น าและผู้ตามที่ดี มีการ
บริหารการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
๓ . ม ี ก า รป ระ เ ม ิ น ผ ล  ผ ู ้ เ ร ี ย น ร ้ อ ยล ะ  ๙ ๗ .๕๗              
ยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 

ดี 

 
 



๗๕ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ผู้เรียนร้อยละ  
๑๐๐  อยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
๒. โรงเร ียนมีการด าเน ินการพัฒนาผู ้ เร ียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยได้ด าเนินการประชุม
วางแผน ออกค าสั่งด าเนินงานตามแผน พัฒนาผู้เรียน
จาก กิจกรรมการจัดการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม 
กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี  
๓. น ักเร ียนยอมรับและเห ็นความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เช่น ความคิด ความเชื ่อ เพศ เชื ้อชาติ 
ศาสนาเป็นต้น สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้
ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
ผ่านกระบวนการกลุ ่ม Group of ๔ ในการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 
๔. มีการน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑: คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ค าอธิบาย: ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
ม ี ส ุ ขภาพกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ  
๘๖.๕๐            
มีสุขภาพกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง 

จากผลการด  า เน ิ น ง านส ู ง กว ่ า ค ่ า เป ้ าหมาย                    
ท่ีก าหนดเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ
กายท ี ่ สมบ ูรณ ์แข ็งแรง เช ่น  ก ิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ก ิจกรรมก ีฬาภายใน และ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
๒. มีการประชุมวางแผนออกค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมี
สุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรงอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
เช่น ในการวัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
กีฬาภายใน และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 
๓. ครูมีการ ก ากับ ติดตาม บันทึก ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลัง
กาย กิจกรรมกีฬาสีภายใน และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
๔. น าข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 



๗๗ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
มีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม
ท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ   
๙๕.๔๖ 
มีสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม
ท่ีดี 

จากผลการด าเนนิงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี ้
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพจิตอารมณ์
และสังคมท่ีดี เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
กีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและนันทนาการ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมกีฬาฯ 
๒. มีการประชุมวางแผนออกค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพจิตอารมณ์และสังคมท่ีดี เช่น ด าเนินตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน และ 
กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและนันทนาการ 
๓. ครูมีการ ก ากับ ติดตาม บันทึก  ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย กจิกรรม
กีฬาสีภายใน และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและ
นันทนาการ ผลการประเมิน ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕.๔๖ มี
สุขภาพจิตอารมณ์และสังคมท่ีดี 
๔. น าข้อเสนอแนะและปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

ดีเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
สามารถแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม 

ผ ู ้ เ ร ี ยน ร ้ อ ยละ 
๙๖.๑๘ 
สามารถแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม 

จากผลการด าเนนิงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี ้
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี
และนันทนาการ 
๒. มีการประชุมวางแผนออกค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินโครงการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เช่น 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมกีฬา 
ภายใน และ กิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรีและนนัทนาการ 
๓. ครูมีการ ก ากับ ติดตาม บันทึก ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายในและกจิกรรมส่งเสริมด้าน
ดนตรีและนันทนาการ 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

ดีเลิศ 



๗๘ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่.๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๕) มีวินัย รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ แต่งกายถูกระเบียบ  มาเรียนทันเวลา  ส่งงานตาม
ก าหนด รักการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย รู้จักคัดแยกขยะ รักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และ
สวนพอเพียง 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ   
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
๘๗.๘๘ 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ   
 
 
 
 
 
 

จากผลการด าเนนิงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีการด าเนินงาน ดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีวินัย 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกจิกรรมท่ีหลากหลายอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจ าชั้น หรือครู
เวรก ากับติดตาม 
๓. ครูประจ าชั้น หรือครูเวรก ากับติดตาม ประเมินการ
แต่งกายเครื่องแบบของนักเรียนทุกวัน 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมีวินัยแต่งกาย
ถูกระเบียบ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา   

ผู้เรียนร้อยละ 
๘๘.๑๒ 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษามา
เรียนทันเวลา   

จากผลการด าเนนิงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดเห็นได้
จากที่โรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีวินัย  
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนมีค าสั่งให้ครูประจ าชั้น ก ากับติดตาม
ประเมินการเข้าแถวของนักเรียนทุกวัน  
๓. ครูประจ าชั้น ก ากับติดตามประเมินการเข้าแถวของ
นักเรียนทุกวัน โดยบันทึกโฮมรูม  
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมาเข้าแถวให้
ทันเวลาตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

ดี 

  



๗๙ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาส่งงาน
ตามเวลาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
๘๘.๗๘ ใน
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาส่งงาน
ตามเวลาก าหนด 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มี
วินัย รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสม โดยมีครูผู้สอนประจ ารายวิชาเป็นผู้ 
ก ากับ ติดตามการส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด  
๓. ครูผู้สอน ก ากับ ติดตาม และบันทึกการส่งงานของ
นักเรียนประจ าวิชา  
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื ่อผู ้เร ียนมีวินัย       
ในการส่งงาน 

ดี 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษารักการ
เล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

ผู้เรียนร้อยละ  
๘๕.๗๑ ใน
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา        
รักการเล่นกีฬา
และการออกก าลัง
กาย 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ
กายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย
อย่างเหมาะสม โดยมีค าส่ังแต่งต้ังครูผู้สอนหลักสูตร
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศกีฬา และครู
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง
อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
๓. ครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบมีการก ากับ ติดตาม 
การจัดการเรียนรู้ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวันพฤหัสบดี
และกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียนมี 
สุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 

ดี 

 



๘๐ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘o 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษารู้จัก
คัดแยกขยะรักษา
ความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
๘๙.๙๓ ใน
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาคัด
แยกขยะรักษา
ความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 

จากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนด
เห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มี
วินัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย
อย่างเหมาะสม โรงเรียนมีค าส่ังแต่งต้ังครูประจ าช้ัน 
และครูเวร ก ากับ ติดตาม ในการรักษาท าความ
สะอาดเขตรับผิดชอบ  
๓. ครูประจ าชั ้นและความเวรตรวจความสะอาด 
ก ากับ ติดตาม และบันทึกท าความสะอาดห้องเรียน
และเขตรับผิดชอบ 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อผู้เรียน  
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ค าอธิบาย สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
สังคม 

สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อย่าง
ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา 
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
สังคม 
 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน
ดังน้ี 
๑. สถานศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื ่อก าหนด
วิส ัยทัศน์ โดยใช้ SWOT ผ่านกิจกรรมพัฒนาแผนการจัด
การศึกษา รวบรวมข้อมูล ด้วยการระดมความคิดเห็นจาก
ผู ้บร ิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษา เพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจในการจัดการศึกษา 
๒. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
(ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๓. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้าปี
ต่อที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน การ
ประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
๔. น าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผู ้น า
ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน  ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 

 



๘๒ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  - 
ค าอธิบาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วน 
ของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร 
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการ 
พัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วม 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

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

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

จากผลการด าเนนิงานโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน สอดคล้องกับนโยบายไว้
อย่างชัดเจน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถ่ิน โดยโรงเรียนจัดท า SWOT เพื่อส ารวจ
สภาพปจัจุบนั ความต้องการ ทราบปัญหาในสถานศึกษา 
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒. มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื ่องและเป็นระบบโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพร้อมทั ้งจ ัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ม ีการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  
๓. จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนนิงาน จัดส่งผลการ
ประเมินตนเอง  
๔.น าข้อมูลผลการประเมินตนเองมาวิเคราะห์ เพื่อจัดท า
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยกระบวนการ PDCA 

ดีเลิศ 



๘๓ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
น าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

สถานศึกษามีการ
น าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

จากผลการด าเนินงานโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในโรงเรียน  
๒. น าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ท่ีประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมในโรงเรียนท่ีเกิดจากการส ารวจ
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ สภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน และ
ท้องถิ่น 
๓. สรุปผลการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ดีเลิศ 



๘๔ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

จากผลการด าเนนิงานโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียน 
๓. สร ุปผลการด  า เน ินโครงการและก ิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาต่อชุมชน และต้นสังกัด 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามี
ระบบการบริหาร
อัตราก าลังและ
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 

สถานศึกษามีระบบ
การบริหาร
อัตราก าลังและ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

จากผลการด าเนนิงานโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านบริหารการ
จัดการอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  
๒. จัดท าแผนการจัดการอัตราก าลังของโรงเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน และบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติ
การประจ  าป ีงบประมาณ แผนปฏิบ ัต ิการประจ  าปี
การศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย  
๓. ม ีการรายงานผลการต ิดตาม และประเม ินผล
แผนพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 

 
 



๘๕ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ตามเกณฑ์ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ตามเกณฑ์ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

จากผลการด าเนนิงานโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที ่พ ัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื ่อให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
๒. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อทราบสภาพ
ข้อมูลพื ้นฐาน และปัญหาส าหรับใช้ในการคัดกรอง
นักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การส่งต่อภายในและภายนอก โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๓. รายงานผลการด าเนินงาน ระบบดูแลช ่วยเหลือ
นักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน แนะแนว และแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม และมีการ
สรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป ็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามี
ระบบนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ
ตามเกณฑ์ 

สถานศึกษามี
ระบบนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบ
ตามเกณฑ์ 

จากผลการด าเนินงานโรงเรียนได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท้ัง ๔ ฝ่าย
อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การติดตาม
การตรวจสอบและ การประเมินผลสถานศึกษา 
๒. การปรับปรุงการนิเทศภายใน ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๓. ม ีการรายงานผลก ิจกรรมน ิ เทศต ิดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ดีส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ด้วยกระบวนการ PDCA 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 



๘๖ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

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

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

จากผลการด าเนินงานโรงเรียนได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงและวางแนวปฏิบัติ โดย
มีการออกค าสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝ่าย และงานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
๒. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามค าสั ่งการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในสถานศึกษาและให้รายงาน รายบุคคล 
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายงานฝ่ายบริหารงานตาม
โครงสร้างการบริหารและรายงานโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีแต่ละคนได้รับผิดชอบท่ีเป็นปัจจุบัน  
๓. สามารถน าข้อมูลการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงและวาง
แนวปฏิบัติ โดยมีการออกค าสั ่งมอบหมายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
และงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามค าสั่งการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในสถานศึกษาและให้รายงาน รายบุคคล 
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายงานฝ่ายบริหารงานตาม
โครงสร้างการบริหารและรายงานโครงการ/กิจกรรม 
ที่แต่ละคนได้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน สามารถน า
ข้อมูลการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. น  าข้อเสนอแนะมาปรับปร ุงเพื ่อพ ัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน บุคลากร
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดง
ความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  
รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจาก
ผลการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน บุคลากร 
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแสดง 
ความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  
รับผิดชอบและ
แก้ไขปัญหาจาก
ผลการด าเนินงาน
ร่วมกัน 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มีการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๒. บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา จากผล
การด าเนินงานร่วมกนั โดยการร่วมเป็น 
คณะกรรมการในการด าเนินงานตามโครงสร้างการ
บริหารงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในเรียน โดย
โรงเรียนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หรือ  
ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการ 
ด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในเรียน โดยโรงเรียนจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หรือ  
ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ 
กิจกรรม ต่าง ๆ  ของโรงเรียน อย่างสม ่าเสมอ  
๓. รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๔. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  - 
ค าอธิบาย  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบรวบรวมหรือ
กลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
พัฒนาวิชาการโดย
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
พัฒนาวิชาการโดย
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 

จากผลการด าเนนิงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนบริหารจัดการ กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดท าหลักสูตรโรงเรียน
พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๔) 
๒. มีโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร จัดท า
หลักสูตรความเป็นเลิศหลักสูตรท้องถ่ินและ หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนโดยผ่านความเห็น
ชองของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. มีการนิเทศและประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ  
๔. น าข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป
ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
หลักสูตรความเป็นเลิศ หลักสูตรท้องถ่ินและหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ดีเลิศ 



๘๙ 
 

 

 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เช่ือมโยงวิถีชีวิต
จริง  และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

สถานศึกษามี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เช่ือมโยงวิถีชีวิต
จริง  และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่เชื ่อมโยงวิถีชีวิตและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเน ินก ิจกรรม ประชุม วางแผน 
ด าเนินการตามแผน สรุปและประเมินผล เพื ่อน  า
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
๒. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
เช่น กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน
กีฬา ก ิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านสิ ่งแวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้  
๓. การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔. น าข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนพัฒนาในปี
ต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  - 
ค าอธิบาย  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากร
ทุกคน  ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษา โดย
การเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา 
เพื่อพัฒนาให้มี
ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  อย่าง
น้อย ๒o ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา เพื่อ
น ามาใช้ใน 
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ครูและบุคลากร
ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษาโดย
การเข้าร่วม 
อบรม/สัมมนา 
เพื่อพัฒนาให้มี
ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  อย่าง
น้อย ๒o ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา และน า
ผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการ
พัฒนางานและ
การเรียน 
ของผู้เรียน 

จากผลการด าเนินเห็นได้จากท่ีโรงเรียน ได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทุกคน  ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเองและสถานศึกษา  
๒. ส ารวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนา
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีต้นสังกัด 
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  อย่างน้อย ๒o ช่ัวโมง/ปีการศึกษา ตาม
ความต้องการของตนเองและสถานศึกษา  
๓. มีการจัดท าสรุปการไปราชการ การรายงาน 
ไปราชการ แฟ้มบันทึกการศึกษาช้ันเรียน PLC 
ภาพถ่ายกิจกรรม และน าผลการพัฒนาตนเองมา
รายงานผล ขยายผล พร้อมน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พฒันางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพด้วยการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๔. มีการน าผลการพัฒนาผู้เรียนมาวางแผนปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 



๙๑ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากร
ทุกคน  ได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษา โดย 
เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบ ชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย ๖o 
ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา เพื่อ
น ามาใช้ใน 
การพัฒนางาน
และการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ครูและบุคลากร 
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ตนเองและ
สถานศึกษา โดย 
เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ  อย่าง
น้อย ๖o ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา และน า
ผลการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการ
พัฒนางานและ
การเรียนของ
ผู้เรียน 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเองและสถานศึกษา  
๒. ส ารวจความต้องการพัฒนา เข้าร่วม อบรม/สัมมนา
ตามโครงการโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ (PLC) ตามความท่ีสนใจเพื่อพัฒนาตนเองให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย ๖o ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคน    
เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (PLC)  
๓. น าผลการพัฒนาตนเองมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
รายงานผล ขยายผล พร้อมน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พฒันางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้   
มีคุณภาพ 
๔. น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและยกระดับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  - 
ค าอธิบาย  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และความปลอดภัย 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
ในระดับดี 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงานดังนี ้
๑. วางแผนและส ารวจความต้องการของ ครูบุคลากร 
และนักเรียนเพื่อ ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อม  
๒. มีการด าเนินการจัดหาพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ีและอาคาร
ประกอบ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม โดยให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
๓. มีการด าเนินงานโครงการพฒันาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
๔. จัดท าแบบสรุปโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนาในปีต่อไป 
 

ดี 



๙๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของ
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อ
มายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ละ
มีความปลอดภัย  

๓. มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
๔. จัดท าแบบสรุปโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนาในปีต่อไป ติดป้ายประชาสัมพันธ ์ มาตรการ
ป้องกันกันโรคโควิด ๑๙ มีรายงานการด าเนินกิจกรรม ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยมี
มาตรฐาน 
๕. น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

ดี 



๙๔ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่   - 
ค าอธิบาย  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
การจัดหา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

จากผลการด าเนนิงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  
๒. สถานศึกษามีการด าเนนิการตามแผนพัฒนาการศึกษา (ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เช่น การจัดระบบซอร์ฟแวร์ท่ีทันสมัย ระบบ 
LEC ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ DLIT ระบบ 
Secondary bookmark ระบบ SDQ bookmark การใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทันสมัยในห้องเรียน เหมะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ ซึ่งมี
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน Visual 
และ เครื่องปร้ินเตอร์  
๓. สถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กิจกรรมการ
จัดซื้อ/จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลการใช้
งานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. น าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ของครูท่ีมีต่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ดีเลิศ 



๙๕ 
 

 

 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้     
ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที ่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยจัดท า
โครงการพัฒนาห้องสมุด ก ิจกรรมจัดซ ่อมแซม ส่ือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  การบันทึกการปรับปรุง
ซ่อมแซมฯการต่อเติม/วาง ระบบ WiFi ในห้องเรียน เห
มะสมกับภาพของสถานศึกษา 
๓. สรุปผลการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
ท่ีประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน การ
ประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
๔. น าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามี
การให้บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพของ
สถานศึกษา 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  
โปรเจคเตอร์  กระดานอัจฉริยะ ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เช่น ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย ห้องสังคมศึกษาฯ 
ห้องอาเซียน  ห้องภาษาต่างประเทศ และห้อง
วิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลนผ่์าน 
google classroom Facebook live และโปรแกรม
อื่นๆ 
 ๓. สรุปผลการปฏิบัติงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน 
การประช ุมผ ู ้ปกครอง การประช ุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๔. น าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๗ การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ - 
ค าอธิบาย  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็น
ระบบทั้งในส่วนของการวางแผนการด าเนินงานและการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน า
แผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการ
พัฒนาและการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
วางแผน
ด าเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สถานศึกษามีการ
วางแผน
ด าเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการด าเน ินงานเห็นได้จากที ่ โรงเร ียนได้ม ีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานโรงเรียนพอเพียง
และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. จัดท าประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง 
การข ับเคล ื ่อนหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงสู่
สถานศึกษา ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีโครงการน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ รองรับ มีค าสั ่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน ตามโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้/ฐานการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เป็นต้น มีการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระฯ บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้  
๓. มีการนิเทศ ติดตามและสรุปผลด าเนินโครงการต่อเนื่อง  
๔. น  าข ้อเสนอแนะไปพัฒนาในปีต ่อไป ส ่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

ดีเลิศ 

 



๙๘ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
น าแผนงานไป
ปฏิบัติสอดคล้อง
กับหลักสูตร
โรงเรียน 

สถานศึกษามี
การน าแผนงาน
ไปปฏิบัติ
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
โรงเรียน 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที ่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการด าเนินมีโครงการน้อมน าแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดท า
แผนการจัดการเร ียนร ู ้บ ูรณาตามหลักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนิน
โครงการในแต่ละปีการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
๔. น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
และปรับปรุงการ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
โรงเรียนพอเพียง
และการน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงการ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
โรงเรียน
พอเพียงและการ
น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที ่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษาน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
๒. มีการสรุปและรายงานการด าเนินโครงการอย่างเป็น
ระบบ มีการนิเทศแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงของ  
ครูผู้สอน  
๓. วัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ผู ้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การเรียนรู ้ตามแนว
ทฤษฎี ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิติ ด ารงชีวิตและ
อย ู ่ร ่วมก ับส ังคมได ้อย่างม ีความสุข ส ่งผลให ้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
๔. น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ดีเลิศ 

 
 



๙๙ 
 

 

 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
ด าเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง
และพัฒนางาน
โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นและการ
น้อมน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามี
การด าเนินการ
แบบมีส่วนร่วม
ในการวางแผน 
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน
โรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น
และการน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที ่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการน้อมน าแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
๒. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
๓. มีการสรุปและรายงานการด าเนินโครงการอย่างเป็น
ระบบ มีการนิเทศแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูบู้รณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ครูผู้สอน 
๔. ครูผู้สอน วัดและประเมินผลผู้เรียนท้ังทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถถอดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎี ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิติ 
ด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
๕. น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  -   
ค าอธิบาย   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมีการ
ออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูทุกคนมีการ
ออกแบบจัดการ
เรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนด าเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
๒. ด าเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
๓. จากการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครู
ทุกคนมีจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการ
เรียนรู ้  มีการออกแบบแผนการจัดการเร ียนรู ้ ตาม
แนวทาง  High Impact Practice  & เครื ่องมือสอนคิด 
Thinking School น าเครื ่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley 
Walk ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน ตรวจสอบ
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
๔. มีการน าผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหา
แนวทางพัฒนาเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 

ดีเลิศ 

 
 



๑๐๑ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที ่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนด าเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
๒. ด าเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
๓. จากการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ครู
ทุกคนมีจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการ
เรียนรู ้  มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ ตาม
แนวทาง  High Impact Practice  & เครื ่องมือสอนคิด 
Thinking School น าเครื ่องมือการสอนคิด และกลวิธี
การสอนที่หลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley 
Walk ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน ตรวจสอบ
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
๔. มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการบริหารและ
การจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเร ียนรู ้ได ้อย ่างมี
ประสิทธ ิภาพ ส่งผลให้การด าเน ินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะของ
ผู้เรียนท่ีมีความ
จ าเป็น และ
ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
อย่างน้อย ๑ แผน 

ครูทุกคนมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะ
ของผู้เรียนท่ีมี
ความจ าเป็น 
และต้องการ
ความช่วยเหลือ
พิเศษ อย่างน้อย 
๑ แผน 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนด าเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
๒. ด าเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม เช่น กิจกรรม
อบรมพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดท า
ส่ือและ วิจัยในช้ันเรียน 
๓. ครูทุกคนจัดท าโครงการสอนทุกรายวิชาและจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง High Impact 
Practice  & เครื่องมือสอนคิด Thinking Schoolอย่าง
น้อยคนละ ๑ รายวิชา ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional Learning Community :PLC) 
ทุกกลุ่มสาระตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน 
ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน  
๔. มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการบริหารและ
การจัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

ดี 

 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย  มีการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนใช้ส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคน ใช้
ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดการ
เรียนรู ้

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนด าเนนิงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกค าสัง่แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ  
๒. ด าเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรมมีการอบรมพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ อบรมการพัฒนาการจัดท าสื่อการ
จัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 
๓. ครูทุกคนมีจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีฯ ในการจัดการเรียนรู้ สามารถ
ตรวจสอบได้จาก แบบบันทึกการส่งสื่อการจัดการเรียนรู้ 
ตรวจสอบการด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปจัจุบัน 
ส่งเสริมให้ครูทุกคน และใช้สื่อเทคโนโลยีฯ โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ครูได้
ปรับเปลี่ยนการสอนทันกับสถานการณ์ เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของผู้เรียน สถานศึกษามีการจัดระบบซอรฟ์แวร์ท่ี
ทันสมัย ระบบ LEC ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ 
DLIT ระบบ Secondary bookmark ระบบ SDQ bookmark
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทันสมัยในห้องเรียน ห้องเรียน
กระดานอัจฉริยะ ซึ่งมีโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียงฯ 
และ มีการบริการเทคโนโลยีฯ อย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๔. มีการน าผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและ          หา
แนวทางพัฒนาเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 

ดี 

 



๑๐๔ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน ใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคนใช้
แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากที ่โรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนด าเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
๒. ด าเนินการตามแผน โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓. ครูทุกคนมีจัดท าโครงการจัดการเรียนรู ้/ แผนการ
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งสื่อการจัดการเรียนรู้  แบบสรุปการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
๔ . ม ีการน  าผลการจ ัดก ิจกรรมมาสร ุปรายงานและ         
หาแนวทางพัฒนาเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 
 
 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่- 
ค าอธิบาย  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก

เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน มีการ
บริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

ครูทุกคน  
มีการบริหาร
จัดการ 
ช ั ้น เร ียน เ ชิ ง
บวก 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากท่ีโรงเรียน ได้มีการ
ด าเนินงานดังนี ้
๑. สถานศึกษามีการวางแผนด าเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
๒. ด าเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
๓. ครูทุกคนจัดท าโครงการสอนทุกรายวิชาและจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง High Impact 
Practice & เครื่องมือสอนคิด Thinking School อย่าง
น้อยคนละ ๑ รายวิชา สถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผน
ให้ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท าโครงการสอน แนวทางการ
วัดและประเมินผล มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning น าเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley Walk 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษา
ช้ันเรียนตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม 
๔. น าผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 

ดี 



๑๐๖ 
 

 

 

 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูและผู้เรียน   
ทุกคน มี
ปฏิสัมพันธ์        
เชิงบวก 

ครูและผู้เรียน    
ทุกคน              
มีปฏิสัมพันธ์      
เชิงบวก 

จากผลการด าเนนิงานเห็นได้จากที่โรงเรียนได้มีด าเนินงานดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนด าเนนิงานตามโครงการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกค าสัง่แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ  
๒. ด าเนินการตามแผน โครงการ กิจกรรม 
๓. ครูทุกคนจัดท าโครงการสอนทุกรายวิชาและจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง High Impact Practice & 
เครื่องมือสอนคิด Thinking School อย่างน้อยคนละ ๑ 
รายวิชา สถานศึกษาได้ด าเนนิการวางแผน ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดท าโครงการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล มีการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ น าเครื่องมือการสอนคิด และ
กลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley 
Walk ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตรวจสอบได้จาก แบบ
บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกการศึกษาชั้น
เรียนตรวจสอบการด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการบริหารและ
การจัดการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 
ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตาม จัดตารางสอน
ชั่วโมงที่ ๘ ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนและหลังการน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้กับผู้เรียน รวมท้ังปัญหาที่พบในห้องเรียน เพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
๔. มีการน าผลการจัดกิจกรรมมาสรุปรายงานและหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อน าเสนอผู้ต่อบริหาร 

ดี 

 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่  ๓.๔.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค าอธิบาย  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับดี     
ขึ้นไป 

สถานศึกษามี
การตรวจสอบ
และประเมิน
คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากท่ีโรงเรียน ได้มีด าเนินงาน
ดังนี ้
๑. ครูได้มีการการวางแผน ศึกษาข้อมูลของนักเรียน
รายบุคคล 
๒. ได้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ได้น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
ร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาจัดท าแผนการ
จัดการเรียนการสอน จึงได้แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับผู้เรียน มีการค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลและยึด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
๓. มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 
๔. น าผลท่ีได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงาน

ตามมาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคน มี
เครื่องมือ และ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับ
เป้าหมาย ในการ
จัดการเรียนรู้     
อยู่ใน ระดับดี    
ข้ึนไป 

ครูทุกคน มี
เครื่องมือ และ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

จากผลการด าเนนิงานเห็นได้จากที่โรงเรียน เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย ดังนี้ 
๑. โรงเรียนได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาในด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และน ามาขยายผลกับครูท้ังโรงเรียน  
๒. ครูมีการจัดท าแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา และสามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน  
๓. ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๔. น าผลท่ีได้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

ดีเลิศ 

ครูทุกคนมี
เครื่องมือและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับดี    
ขึ้นไป 

ครูทุกคน ให้
ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน เพื่อ
น าไปใช้
พัฒนาการ
เรียนรู ้

จากผลการด าเนินงานเห็นได้จากท่ีโรงเรียนได้มีการ
ด าเนินงานดังนี ้
๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ครูวางแผนการพฒันาผู้เรียน
ให้บรรลุตามหลักสูตร 
๒. ใช้กระบวนการ PDCA โดยการน าผลการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ มาบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู ้
๓. วิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน โดยการจัดท า
วิจัยและเขียนปรากฏการณ์ในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๔. น าจุดเด่นของผู้เรียนมาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ความก้าวหน้าในด้าน  การเรียนยิ่งขึ้นตามความสามารถ
และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๕ มีการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ - 
ค าอธิบาย  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ครูทุกคนร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้และ
ประสบการณ์
และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

จากผลการด าเนนิงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผน โดยให้ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒. จัดท าโครงการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล มีการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทาง High Impact 
Practices น าเครื ่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น Think Pair Share Galley Walk ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
๓. มีการวางแผนนิเทศติดตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตาม เพื่อน าข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 

 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ครูทุกคนเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี
ระหว่างครูเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ครูทุกคนเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชพีระหว่าง
ครูเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

จากผลการด าเนนิงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มีการด าเนินงาน 
ดังนี ้
๑. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพรองรับ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
PLC  
๒. จัดตารางสอนชั่วโมงที่ ๘ ทุกวันอังคารให้ครูทุกคน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ก ่อนและหลังการน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับผู้เรียน  
๓. จัดตารางสอนให้ครูผู้สอนทุกคนได้เปิดชั้นเรียน และเข้า
สังเกตชั้นเรียนเป็นกลุ่มแบบคละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ และ
ร่วมกันสะท้อนผล  
๔. น าปัญหา ข้อเสนอแนะที่พบในการศึกษาชั้นเรียน ไปปรับ
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดให้
ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
(ผู้บริหาร,
ผู้เชี่ยวชาญ,
อาจารย์
มหาวิทยาลัย) ร่วม
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้       
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   
ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

สถานศึกษาจัดให้
คร ูผู้เกี่ยวข้อง 
(ผู้บริหาร,
ผู้เชี่ยวชาญ,
อาจารย์
มหาวิทยาลัย)    
ร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้       
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา        
และปรับปรุง    
การจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

จากผลการด าเนนิงานเห็นได้จากที่โรงเรียน ได้มีการด าเนินงาน 
ดังนี ้
๑. สถานศึกษาการด าเนนิโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชพีรองรับ  
๒. เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการผา่นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยจัดตารางให้ครูทุกคนเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนห้องเรียนครบ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ร่วมกับผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
๓. ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ 
๔. น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ต่อไป ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

ดีเลิศ 



๑๑๑ 
 

 

 

สรปุผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการ
ด าเนินงาน  ของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงานจึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนา ในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
  จุดเด่น  
                     ๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของปีการศึกษาที ่ผ่านมา                     
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการสอนคิดและเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายบูรณาการ                    
ตามทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ มีสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
หาแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียน มีพัฒนาการ ด้านการอ่าน เขียน                        
การส่ือสารและคิดค านวณ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริตและการศึกษาต่อ สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้มีแนวทางในการ
การสร้างรายได้ และประกอบอาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ๑.๒ ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้นสามารถสื่อสารภาษาไทย                    
ได้เข้าใจ ชัดเจนมากขึ้น และผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น                        
กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีพัฒนาการด้านทักษะการคิด สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่า
ส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด การสืบค้นความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมชุมนุม แต่ละห้องเรียนจัดต้ังชุมนุมโดยมี
ครูประจ าชั้นเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษา ดังนี้ ชุมนุมพริกผักสวนครัว ชุมนุมข้าวต้มมัด ชุมนุมห้องเรียนกินได้  
ชุมนุมการท าที่ดักกุ้ง ชุมนุมผักสวนครัวในกระถาง ชุมนุมถนอมอาหาร ชุมนุมปลูกหอม ในขวด ชุมนุมปลูก
พืชผักสวนครัว สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   
ของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี  
 ๑.๔ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทยเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และ  เข้าร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่นอย่างสม ่าเสมอ รู้จักคัดแยกขยะ  



๑๑๒ 
 

 

 

รักสิ่งแวดล้อม นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ขยะจิ๋ว พลังงานแจ๋ว (Wonder Waste Junior) จนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา มีจิตอาสาเป็นท่ียอมรับของชุมชนและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๕ ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรม ด าเนินงาน  ๗ มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่   
นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์รักการออกก าลังกายมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกาย และน ้าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์รักกีฬาและการออกก าลังกาย นักกีฬา
ของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัลหลายรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ   
 ๑.๖ ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย กิจกรรมกีฬา
ภายใน  กิจกรรมรับผิดชอบเขตพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมด้าน ศิลปะ ดนตรีและนันทนาการ 
กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ  ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมท่ีดี  
      ๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการท างาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีหลักการบริหาร                        
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานและคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและให้ความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๒ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 
๔ ฝ่าย ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการท างานยึด
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย มีการประสาน
ความร่วมมือท้ังกับภาครัฐและเอกชน 
  ๒.๓ มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของโรงเรียนและชุมชน       ท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 ๒.๔ มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐานท่ี
เหมาะสม กับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ ่น โดยเปิดสอนรายวิชาเพิ ่มเติมอย่าง
หลากหลาย  เพื่อตอบสนอง ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งมีรายวิชาที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศตามความสามารถของผู้เรียน 
           ๒.๕ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและ วิทยฐานะ 
           ๒.๖ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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           ๒.๗ ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนที่หลากหลายในการพัฒนาผู ้เรียน                     
เน้นทักษะการคิด การฝึกปฏิบัติ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และน าผล                            
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียน 
    ๒.๘ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนได้ช่วยเหลือผู ้เร ียนที ่ด้อยโอกาส                            
ทางการศึกษา 
     ๒.๙ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู ้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่าย                            
ท่ีเกี่ยวข้องการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด าเนินการในรูป ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๓.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดการ 
เรียนการสอน ต้ังใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ   
   ๓.๒ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ High Impact Practices 
น าเครื่องมือการสอนคิด และกลวิธีการสอนท่ีหลากหลา เช่น กระบวนการกลุ่ม Think Pairs Share บูรณาการ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย คนละ ๑ รายวิชาโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคน                    
มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั่วโมงที่ ๘ ของวันอังคาร ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ท าการเปิดช้ันเรียนใน ได้ครบท้ัง  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดท าส่ือการเรียนการสอน วิจัยในช้ันเรียน ได้รับ
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่มีนวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงาน
วิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  การน าเสนอผลงานของเครือข่าย โครงการประชุมสัมมนา                    
ทางวิชาการ และน าไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีการใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ                            
ในการจัดการเร ียนรู้   โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของเช ื ้อไวร ัส โคโรน ่า ๒o๑๙ คร ูผล ิตส่ือ                                                     
ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย ในช้ันเรียน อย่างน้อย ๑ เรื่อง / ภาคเรียน 
  ๓.๓ ครูทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าภูมิปัญญาท้องถิ่น         
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ 
โรงเร ียนได้ด  าเน ินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบร ิบทของโรงเร ียน น ักเร ียน ผู ้ปกครอง                                  
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โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มอบเอกสารประกอบการเร ียนการสอน ตามความเหมาะสม และมีห ้วงเวลาที ่ เป ิดเร ียน On-site                                   
เรียนท่ีโรงเรียน 
  ๓.๔ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการ                          
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
 
 จุดควรพัฒนา  

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผู ้เร ียนควรได้ร ับการส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมที ่เน้นการพัฒนาความสามารถ
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน                      
โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและ
เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณเพิ่มขึ้น   
 ๑.๒ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดขั้นสูง การรวบรวมความรู้                        
ได้ทั้งด้วยตนเอง  และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ  
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตในทุกรายวิชา ควรส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในการ
น าเสนอความรู้ การสร้างนวัตกรรม โครงงาน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้น  
           ๑.๓ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนการท าข้อสอบ O - Net  ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ีต้องรู้ และ
ควรรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล  
     ๑.๔ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานในการท างานให้มีความช านาญสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตควรมีทางเลือกด้านการศึกษาต่อหรืออาชีพ 
ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนท่ีมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน 
           ๑.๕ ผู้เรียนควรได้รับการก ากับ ติดตาม ดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากคุณครูที่ปรึกษา 
ครูทุกคน อย่างสม ่าเสมอ และควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้กาลเทศะ เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ที่ดีอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ความภูมิใจ ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง     
 ๑.๖ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านแนวคิด การปรับทัศนคติ การมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง 
บุคคลในครอบครัว ครู อาจารย์ เพื่อน และสังคม  เพื่อให้รู้จักและเห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจผู้อื่น ส่งผลต่อความ
มีส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  ๑.๗ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-๑๙)  มีข้อจ ากัดหลายประการท่ีส่งผล
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ต่อการเรียนของนักเรียน  เนื่องจากการเรียนออนไลน์  ควรน าส่ือ นวัตกรรมท่ีมีความหลากหลายมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  การวัดประเมินผลท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ยืดหยุ่นตามธรรมชาติวิชา
และสถานการณ์ 
   
 ๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ สถานศึกษาควรทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และท้องถิ่น ควรด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามแผน และติดตามการด าเนินการและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒ สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

๒.๓ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ 
ในรายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน   

๒.๔ สถานศึกษาควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒.๕ สถานศึกษาควรจัดหาส่ือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอทันสมัย และมี 

จุดกระจาย สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและเพียงพอ ต่อการใช้งาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์   โปรเจคเตอร์  กระดานอัจฉริยะ ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

๒.๖ สถานศึกษาควรพัฒนาพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ให้ใช้งานได้ 
ตามปกติและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดบรรยากาศในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้   

๒.๗ สถานศึกษาจัดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง สู่การปฏิบัติเป็นวิถีและยั่งยืน 
          ๒.๘ สถานศึกษาจัดท าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม
และพัฒนาจัดการเรียนสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง  

๒.๙ สถานศึกษาสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาคีเครือข่าย 
ในการร่วมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 ๓.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การอบรมทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการ
จัดการเรียนรู้สู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ High Impact Practices น าเครื่องมือ
การสอนคิดและกลวิธีการสอนที่หลากหลา เช่น กระบวนการกลุ่ม Think Pairs Share บูรณาการการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การน าไปปฏิบัติได้จริง 



๑๑๖ 
 

 

 

                     ๓.๒ ครูควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมให้ครูได้มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวกอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๓ ครูควรได้รับการพัฒนาการออกแบบวิธีการ/ เครื่องมือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  
  ๓.๔ ครูควรมีโอกาสเปิดชั้นเรียนให้ครบทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมผู้เรียน           
ทุกห้องเรียน ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู ้สอนได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู้  และสะท้อนผลกลับ                                    
เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ๒. สร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภาคีเครือข่ายในการร่วม                                
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๓. จัดหาและพัฒนาส่ือ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการจัดการศึกษาให้เพียงพอและ 
ได้มาตรฐาน 
 

๔. ส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
และการส่งเสริมทักษะการคิด การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การจัดประสบการณ์ การจัดกาเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน การวัดและประเมินผล การจัดท าการวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. พัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่าน
โปรแกรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกสถานการณ์ 
        ๕. จัดกิจกรรม PLC อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ และให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. ด้านการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ท่ีส่งผล 

ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
   ๒. ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการสอนให้ครบวิชาเอก และบุคลากรสนับสนุน   การ
สอน เช่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ/หรือ หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป 

๓. ด้านการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ 



๑๑๗ 
 

 

 

จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานต้นสังกัด  และ/หรือ 
หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป 
  ๔. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคในโรงเรียน เช่น จัดหาหอพักน ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า       
เป็นต้น 
   ๕. ด้านการสร้างประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

 

ส่วนที่ ๔ 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

ชื่อผลงาน (Best Practice)  “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้วย  PTP Model ” 
ค าส าคัญ       รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ปีการศึกษา   ๒๕๖๔  
 

๑. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ ก าหนดไว้ว ่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู ้เร ียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย
ทุกคน ท่ีรัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาท่ี
ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติท่ีจะต้องพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๐) 
 นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ด้านการจัดการศึกษา กล่าวถึง การพัฒนาคนทุก
ช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสงัคม 
โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่
เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ครูจึงต้อง
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือท า การเผชิญสถานการณ์ท่ีส่งต่อถึงการมี
ทักษะการแก้ปัญหา เสริมสร้างการมีจิตอาสา การยอมรับความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอันน าไปสู่การการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในสังคมยุคใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม พร้อมรับการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน รู้จักพึ่งตนเอง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
ให้การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียน (วิจารณ์ พานิช,๒๕๕๕)  



๑๑๙ 
 

 

 

  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนนักเรียนเพียง ๑๒๖ คน เนื่องจากโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการมีจ านวนนักเรียนน้อย ชุมชนบ้านขามเป็นชุมชนกึ่งชนบท ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท้ิงถิ่นไปประกอบอาชีพใน
เมือง ชุมชน มีค่านิยมส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่กว่า และโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง
เปิดการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนท่ีเข้าเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ปกครอง 
มีรายได้น้อย นักเรียน มีพื้นฐานทางการเรียนไม่ค่อยดี นักเรียนบางคนอ่าน เขียน ไม่คล่อง นักเรียนส่วนใหญ่
เรียนเพื่อให้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานและออกไปประกอบอาชีพ โรงเรียนจึงได้ประสานความมือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้น าท้องถิ่น 
และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ “โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
เป็น สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน รักกีฬา  รักส่ิงแวดล้อม น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ “ การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็น ๑ ใน ๔ โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการฯ  
 จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ได้มีแนวคิดในการน าวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และ
ทฤษฎีระบบ ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรม 
PTP Model  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ เพื่อ
เป้าหมาย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและบรรลุมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นท่ียอมรับ เช่ือมั่นของผู้ปกครองและชุมชน  

สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด

ขอนแก่น จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียน
จ านวน ๑๕๒  คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน ๑๘  คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ พัฒนา จากทุกฝ่าย ดังนี้                                                                                                
 ๑.๑ ด้านสภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   ชุมชนบ้านขามเป็นชุมชนชนบท ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ทิ ้งถิ ่นไปประกอบอาชีพในเมือง   
นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมีจ านวนน้อย ชุมชนมีค่านิยมส่งบุตรหลาน  เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่
ในเมือง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในชุมชนใกล้เคียง และโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงเปิดการสอนตาม
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ควรส่งเสริม สนับสนุนชุมชน ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน    
 ๑.๒ ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ออกแบบการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

๑. ครูควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการเลือกใช้/จัดท าส่ือและ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

๒. ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน และการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 

๓. ครูควรมีการร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 

      ๑.๓ ด้านผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรให้สูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
๓. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติ พัฒนาความสามารถตามความถนัด 

และความสนใจ 
๔. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม หรือท างานเป็นทีม 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
PTP Model เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมี

องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
P : Participatory  คือ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

T : Talented Team คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ การศึกษาดูงาน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้เทคนิค กลวิธีอย่างหลากหลาย เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

P : Professional Learning Community  คือ การน ากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๑. เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง 
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การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๓. เพื่อพัฒนาครูด้านสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และการวิจัยในช้ันเรียน 

  กลุ่มเป้าหมาย 
  ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จ านวน ๑๘ คน 

๒. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน/ (แผนภูมิ)Flow Chart ของแนวทางหรือวิธีที่เป็นเลิศ 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้วางแผนการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย นโยบาย โดยความ
ร่วมมือกันของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยก าหนดเป้าหมายในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษาก าหนด  
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน จึงได้น าแนวคิด หลักการ ทฤษฎี มาใช้ในการออกแบบ
นวัตกรรม ดังนี้ 
 ๒.๑ การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Demmingin Mycoted, 
๒๐๐๔) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและ
การบริการท่ีมีคุณภาพขึ้นโดยหลักการท่ีเรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. Plan คือ การก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้น วางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงหรือ 
การทดสอบเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 

       ๒. Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการน าร่องในส่วนย่อย 
       ๓. Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีส่ิงใดทีท าผิดพลาดหรือได้ 

เรียนรู้อะไรมาบ้างแล้ว 
       ๔. Action คือ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติ 

ไม่เป็นไปตามแผน ให้ท าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการท าในวงจรท่ีได้ปฏิบัติไปแล้ว 
 ๒ .๒ ทฤษฎีระบบ (System Approach) ระบบคือ ภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือของ
ขบวนการอย่างหนึ่งที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่รวมกันอยู่ในโครงการหรือ
ขบวนการนั้น ระบบ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ วิธีการระบบมีองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ คือ  ๑) ข้อมูลวัตถุดิบ (Input) ๒) 
กระบวนการ (Process) ๓) ผลผลิต (Output) ๔) การตรวจผลย้อนกลับ (Feedback) ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้ 
จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  
 ๒.๓ การจัดการคุณภาพท้ังระบบ  (Total Quality Management : TQM) 
 เป็นสิ่งที ่วงการศึกษาให้ความสนใจและน าแนวคิดมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสถาบันการศึกษาปรัชญาของการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ คือ ความ    
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พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการในขณะเดียวกันลดความสูญเสียอันเกิดจากการ
ด าเนินงาน  ฉะนั้นกรอบแนวคิดของการจัดการคุณภาพท้ังระบบจึงเน้น (กรมวิชาการ, ๒๕๔๕ : ๑๓-๑๔) 
   ๑) การปฏิบัติให้เกิดส่ิงท่ีลูกค้าต้องการไม่ใช่คิดแทนว่าลูกค้าต้องการอะไร 
   ๒) ความต่อเนื่องของการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยไปไม่เพียง
เพื่อบรรลุผลตามมาตรฐานแล้วด ารงรักษาสภาพนั้นไว้เท่านั้น 
  ๓) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและทุกคนท้ังภายในองค์กรและภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง         
การป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาเมื่อปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว   

 ๒.๔ การพัฒนาศักยภาพครู  การพัฒนาศักยภาพ หรือสมรรถนะของครู เป็นกิจกรรมหลัก 
ของสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ เพราะครูคือตัวจักรส าคัญที่จะขับเคล่ือนให้การท างานประสบความส าเร็จ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และถือว่าการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของครูเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง  ที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน และสังคมได้ 

  ๒.๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครู 
    ๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ วิธีการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือใน 

องค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที ่ดีต่อการท างาน ด้วยกลวิธีที ่เหมาะสมในการสร้าง
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์การ 

    ๒) การนิเทศภายใน หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือแนะน าหรือปรับปรุงการ  
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ค าปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือ ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพกรศึกษาให้สูงขึ้น 

    ๓) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช (๒๕๔๙) ได้ให้แนวทางกับการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีจะช่วยให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบหรือแนวปฏิบัติในการ
ท างานท่ีมีความเหมะสมท่ีสุด (Best Practice) และอาจท าให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ ความคิดใหม่ๆ ส าหรับ
การพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ตามมา 
 ๒.๕ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC
) เป็นกระบวนการท างานแบบร่วมมือรวมพลังของครูและผู้บริหารในการพิจารณา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลง
มือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างประสิทธิภาพทางวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของนักเรียน (Hord, 
๑๙๙๗) นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคน มีการซักถามอย่างใคร่ครวญ ด้วยวิจารณญาณ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ การสะท้อน การร่วมมือ รวมพลัง การสรุปผล การมุ่งผลลัพธ์ และแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนา (McREL, ๒๐๐๓) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถส่งเสริมความเข้าใจและความรู้ในเนื้อหาท่ี
สอน ผ่านการอภิปรายร่วมกัน พัฒนาความพร้อมในการสอน รวมถึงเจตคติต่อการสอน และยังช่วยให้ครู
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนด้วย(Britton, ๒๐๑๐)  
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๒.๕.๑ การวางแผน  (Plan)  ครูร่วมกันระดมปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ในการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาท่ีสอนจากนั้นได้ก าหนดการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ครูร่วมกันวางแผนพัฒนาบทเรียน โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีร่วมกัน
ออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค กระบวนการท่ีหลากหลาย โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก เช่น รูปแบบ HIP การใช้
เครื ่องมือสอนคิด กระบวนการ Think Pair Share กระบวนการกลุ่ม การบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.๕.๒ การปฏิบัติการ (Do) ครู (Model) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ได้จากการออกแบบ
ร่วมกับผู้ร่วมออกแบบการ เรียนรู้ (Buddy) มีการประชุมวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปสอนของกลุ่ม
วิชาชีพ ในชั่วโมงเปิดห้องเรียน (Open Class) ผู ้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และเพื่อนร่วมกลุ่มวิชาชีพ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนผลที่เกิดจากการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกข้อมูลลงใน PLC๐๐๑ – Plc๐๐๓ 
 ๒.๕.๓ การสะท้อนผล (See) การย้อนทวน (recall) ไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflect) ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไข (re-design/ revise) สอนซ ้า (re-teach) ถอดบทเรียนว่ากลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ในประเด็น
ใดบ้าง ได้ด าเนินการตามขั้นตอน คือ การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นที่กลุ่มอภิปรายสะท้อนความคิด
ร่วมกันจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการอภิปรายกระบวนการ หรือ กิจกรรม การเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยการส่ือสารทางบวกเพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เป็นขั้นตอนที่กลุ่มปรับปรุงแก้ไขบทเรียนซึ่ง
รวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นตาม
ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าครั้งที่ผ่านมาและน าเสนอทั้งผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและนวัตกรรม
หรือวิธีการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อขยายผลและเพื่อเติมการเรียนรู้ของกลุ่มต่อไปรวมท้ัง
เพื่อให้กลุ่มได้จัดระบบองค์ความรู้ที่ได้ของตนและมีหลักฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนเพื่อให้มี
โอกาสได้ภาคภูมิใจในผลงาน 
 ๒.๖ วิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งหวังเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการ PLC 
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
  ๒.๖.๑ การออกแบบการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการเรียนด้วยเทคนิค กลวิธ ี เชิงรุกอย่าง
หลากหลาย 
  ๒.๖.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีความหลากหลายตามสภาพ
ความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ๒.๖.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เช่น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ 
Think Pair Share Gallery walk การจัดกิจกรรมเชิงรุก กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น 
  ๒.๖.๔ การกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการตั้งค าถามเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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  ๒.๖.๕ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
  ๒.๖.๖ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่ือมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒.๖.๗ การประเมินตามสภาพจริง ให้ข้อมูลย้อนกลับและติดตามผล รวมทั้งการช่วยเหลือ
นักเรียน 

๓)  ข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนา 
การออกแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ
รอบด้านท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จากแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการท างาน ท าให้
ได้นวัตรรม รูปแบบการบริหารท่ีสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดย
ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเดมมิ่ง(PDCA) ในการด าเนินงานและใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) เพื่อให้
การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนานวัตกรรม 

ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการออกแบบนวัตกรรม รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จากผลการสรุปการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในขั้นตอนที่ ๑ โรงเรียนจะต้องก าหนดเป้าหมายแนวทางอย่างชัดเจน 
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้มองเห็นภาพความส าเร็จในอนาคต 

ขั้นที่ ๓ ขั้นปฏิบัติตามแผน(DO) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อน านวัตกรรม
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model ไปใช้ด าเนินการบริหาร
จัดการโรงเรียน มีการก าหนดวิธีด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพครู ให้
ด าเนินการวิเคราะห์ผู ้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกลวิธีที่หลากหลาย การร่วมแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ การท างานเป็นทีม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ระบุข้ันตอนการด าเนินแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารงานท่ีก าหนดไว้ โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ปัจจัยน าเข้า (INPUT) ได้แก่ 
- เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ (Learning Network) หมายถึง การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

จากเครือข่าย ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การสนับสนุนงบประมาณ วิทยากร แหล่งเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
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-  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Teaching Innovation) หมายถึง รูปแบบ วิธีการ ในการ
จัดการเรียนรู้  

ส่ือ เทคโนโลยี ท่ีครูผู้สอนได้ออกแบบไว้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการ (Process) 
 - การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ Plan Do See ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมพัฒนาของครู    สู่การ
พัฒนาผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ ๓ ผลผลิต (Output) ความส าเร็จจากการบริหารจัดการองค์การ เพื่อพัฒนาครู
และนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ผลที่ได้คือ  นวัตกรรม 
(Innovation) ครูมืออาชีพ (Professional Teacher) คุณภาพผู้เรียน (Learner Quality) 

ขั้นตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง (Feedback) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะรับรู้ถึงปัญหา
จากการด าเนินงาน ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย ของ
แผนงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การประสานงาน กระบวนการด าเนินการ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

 ขั้นที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ(Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนจากการใช้ 
นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model ตามวัตถุประสงค์ 
           ขั้นที่ ๕ ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง(Reflection) 
โรงเรียนคุณภาพต้องมีการพัฒนานวัตกรรม การบริหารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องด้วยการน าผลจากการใช้รูปแบบนวัตกรรมมาวิเคราะห์ สะท้อนผล
การด าเนินงานตามสภาพจริง หากพบว่ามีปัญหา อุปสรรค จะต้องหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการใน
การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติอีกครั้ง จนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สามารถประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ ขยายผลการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การมีคุณภาพท่ียั่งยืนต่อไป 
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๒) การพัฒนา (Development)  
สร้างต้นแบบนวัตกรรม จากการศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนารูปแบบผสมผสานแนวคิดของคณะท างานแต่ละคน ได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย 
PTP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  บริบท  

ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

PLAN 

การวางแผนและออกแบบนวัตกรรม การด าเนินกิจกรรม 

DO 

• การพฒันาครู 

• ดา้นการออกแบบการเรยีนรู ้

• ดา้นการใชส้ื่อเทคโนโลย ี

• ดา้นการวจิยัเพื่อแกปั้ญหา
ผูเ้รยีน 

 

กระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวชิาชพี (PLC) ในโรงเรยีน 
 
 
 
 

CHECK 

ประเมินผล การด าเนินกิจกรรมและใช้นวัตกรรม 

ACTION 

ควรปรับปรุงหรือไม่ 

พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

ปรับปรุง 
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๓) น าไปปฎิบัติจริง (Real Practice) 
 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP Model 

   ๓.๑ P- Participatory; การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่ายต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ T- Talented Team หมายถึง การสร้างทีมที่มีความรู้ ความสามารถ ด้วยกระบวนการพัฒนา
บุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม          
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
        ๓.๓ P- Professional Learning Community หมายถึง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ Plan Do See ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมพัฒนาของครูสู่การพัฒนาผู้เรียน 

            ๓.๓.๑ ด้านการบริหารจัดการ ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความ 
ตระหนักและความเข้าใจเกี ่ยวกับการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) โดยความร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งศึกษานิเทศก์ มาร่วมประชุมกับ ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ถึงขอบข่ายการพัฒนา การวางระบบบริหารงานวิชาการ ครอบคลุมปัจจัย ดังนี้ 
   - การวางแผนเวลาเรียนและช่ัวโมงสอนของครู 
   - กิจกรรมซ่อมเสริมส าหรับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดค านวณ 
   - การปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
            ๓.๓.๒ ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการศึกษาช้ันเรียน จัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ครูผู้สอนและทีมพัฒนาแผน เพื่อการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวปฏิบัติสู่
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ จัดให้มีการศึกษาชั้นเรียนต่อเนื่อง ๕ สัปดาห์ มีการสรุปผลการ
พัฒนาสู่รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ครู
ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในโรงเรียน ตามแนวทางของโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ไ ด้รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการ Chevron Enjoy Science มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และส านักงานคุรุสภา ตามโครงการ Thailand 
School Improvement Program (T-SIP) 

๓. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินงาน 
    ๓.๑. ด้านครูผู้สอน  

 ๑) ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีออกแบบโดยใช้กระบวนการ HIPs 
บูรณาการเครื่องมือการสอนคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๑ รายวิชา 
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     ๒) ครูทุกคน มีสื ่อการสอนที ่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ         
๑ หน่วยการเรียนรู้ ๑ รายวิชา 
     ๓) ครูทุกคนเข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ จ านวน ๔ 
กลุ่มวิชาชีพ ครู Model เปิดช้ันเรียน เป็นเวลาต่อเนื่อง ๓ สัปดาห์ ใน ๑ ภาคเรียน 
     ๔) ครูทุกคนมีรายงานการวิจัยในช้ันเรียน คนละ ๑ เรื่อง 
  ๓.๒ ด้านผู้เรียน  

 ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓.๒.๒ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการทดสอบระดับชาติ  

(O-Net) สูงกว่าระดับสังกัดและระดับภาค 
3.3  ด้านสถานศึกษา 

สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค  และ รางวัลเหรียญทองแดง  
ระดับประเทศ ชื่อผลงาน “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP 
Model ” โครงการ “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
 ๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยความส าเร็จ 

4.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา บริบท โดยการมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย เป็นส่ิง 
ส าคัญในการน ามาวางแผนออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการประสานความร่วมมือ ส่งผลดีต่อคุณภาพของสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครอง ชุมชนเกิด
ความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาแล้ว จะได้รับความช่วยเหลือ ร่วมมือในหลายๆด้าน 
และเกิดเครือข่ายในการร่วมพัฒนาอีกด้วย  

4.2 การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและชุมชน 

๔.๓ การท างานเป็นทีม ของผู้บริหารและครู เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือน การบริหาร 
จัดการให้สถานศึกษามีคุณภาพ ทักษะในการส่ือสาร การประชาสัมพันธ์องค์กร ช่วยประสานความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถานศึกษากับ ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย ทักษะในการเสริมแรง และการส่ือสารในองค์กร
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ครูและบุคลากรปรับทัศนคติท่ีมีต่องาน ยอมรับการเปล่ียนแปลงวิธีใหม่ๆ 
มีความพร้อมในการท างานมากขึ้น 
 ๔.๔ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
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 ๕. แนวทางในการพัฒนาให้ยั่งยืน 
  ๕.๑ การประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 
ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือ และรับการสนับสนุนในทุกด้าน และสร้างเครือข่ายใน
การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและยั่งยืน 
  ๕.๒ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนครูแต่ละสาขาวิชาน้อย จึงต้องจัดครูเข้าร่วมศึกษาช้ันเรียน
ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในบางครั้งไม่สามารถสะท้อนผลในเนื้อหาเชิงลึกได้ จึงวางแผนในการน าคุณครูผู้ร่วม
พัฒนาไปศึกษาช้ันเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ท่ีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกของกระบวนการ 
PLC ต่อไป 
  ๕.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการวางระบบและก าหนดตารางเวลาอย่างเป็นทางการ
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มอ่อนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้วยกิจกรรม
เฉพาะและมีเวลาต่อเนื่อง 
  ๕.๔ การขับเคล่ือนและพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา จะเป็นผล
ในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื ่อง หากการรวมกลุ่มพัฒนาเกิดจากความต้องการของครูและผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

    ๖. จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
  ๖.๑. เป็นรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น จนถึง

ระดับประเทศ ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๖.๒. เป็นการน ากระบวนการ PLC มาใช้ขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และครูผู้ร่วมพัฒนาเป็นครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการร่วมศึกษาช้ันเรียน 

   ๖.๓. เป็นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ด้วยกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใส่
ใจพฤติกรรมการเรียนรู้ หาแนวทางสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อผู้เรียน ที่เห็นเด่นชัดในด้านการฝึกทักษะสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านดนตรี   ด้านกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ  
    ๗. สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น   

๗.๑ ข้อคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา 
               ๑) การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา บริบท โดยการมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย เป็นสิ่ง
ส าคัญในการน ามาวางแผนออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการประสานความร่วมมือ ส่งผลดีต่อคุณภาพของสถานศึกษา  เมื่อผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาแล้ว จะได้รับความช่วยเหลือ ร่วมมือในหลายๆด้าน และเกิดเครือข่ายใน
การร่วมพัฒนาอีกด้วย 
  ๒) ผู้บริหาร เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการให้สถานศึกษามคุีณภาพ 
ทักษะในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์องค์กร ช่วยประสานความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับ ผู้ปกครอง ชุมชน 



๑๓๐ 
 

 

 

และภาคีเครือข่าย ทักษะในการเสริมแรง และการสื่อสารในองค์กรช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน    ครูและ
บุคลากรปรับทัศนคติท่ีมีต่องาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ๆ มีความพร้อมในการท างานมากข้ึน 
                   ๓) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก          มี
บุคลากรจ ากัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการศึกษาชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ก าหนดให้ครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน การศึกษาชั้นเรียนครอบคลุมครูผู้สอนทุกคน เปิด
ห้องเรียน ๓ และ ๕ สัปดาห์ ต่อเนื่อง  มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้น าการศึกษาชั้นเรียนทุกห้อง เปิดโอกาสให้ครู   ทุก
คนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคาบ PLC ของโรงเรียน จ านวน ๑ คาบ/สัปดาห์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมศึกษาชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนส าคัญที่ท าให้การพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัดตารางเวลาให้ครูมีโอกาสพบ
กันอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการเปิดชั้นเรียนครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การด าเนินกระบวนการ PLC ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล และช่วยให้ครูได้แลกเปลี่ยนรู้ 
เข้าถึงศักยภาพและพัฒนาการของผู้เรียน  

         ๔) ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ เกิดจากการวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน คุณลักษณะ มีเ จตคติที่ดีต่องานและอาชีพ เห็นได้จาก
นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนปกติในกิจกรรมชุมนุม (ดังภาคผนวกตาม QR codeประกอบนวัตกรรม ด้าน
ผู้เรียน)  และครูเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคล และใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน และสร้าง

เครือข่ายในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 

 

การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น/การเผยแพร่หรือรางวัลที่ได้รับ 
๗.๑ การเป็นต้นแบบและการเผยแพร่ 
๑. การเผยแพร่ทาง Website : www.ptps.ac.th  Facebook : รร.พระธาตุ 

ขามแก่นพิทยาลัย และวารสารของโรงเรียน  
๒. การเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ให้กับ 

โรงเรียนและเครือข่ายวิชาชีพอื่น เข้าร่วมศึกษาช้ันเรียน 
๓. การน าเสนอผลงานการวิจัยในช้ันเรียนงาน “เบ่ิงแงงนักวิจัย” จัดโดยองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น  
๔. การน าเสนอผลงานของเครือข่าย โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีของการพัฒนาครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวีว่า อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดยเทศบาลนคร
สงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา    
        ๕) การน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
        ๖) การน าเสนอในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ (KSP Webinar 
๒๐๒๑) เรื่อง “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัด อบจ. ขอนแก่น” หลักสูตร Workshop_๑๗ จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม –๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔    

๗.๒ ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
๑. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการทดสอบระดับชาติ  

(O-Net) รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับสังกัดและระดับภาค 
       ๒) ผู้บริหาร ได้รับรางวัล ผู้พัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณค่าทางวิชาการ “หนึ่งโรงเรียน หนึง่
นวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ” ช่ือผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP model”   
       ๓) ครู ได้รับรางวัล ผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณค่าทางวิชาการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับประเทศ” ช่ือผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP model”   
                ๔) สถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค  และ รางวัลเหรียญทองแดง  
ระดับประเทศ ชื่อผลงาน “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ด้วย PTP 
Model ” โครงการ “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
 

http://www.ptps.ac.th/


๑๓๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๔ 
 

 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๔ 

         
 

ด้วยมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ                          
มีประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ส าหรับให้สถานศึกษาเป็นแนวทางด าเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบกับมีนโยบายการปฏิรูประบบการศึกษา                        
การประเมินและการประกนัคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับท่ีจะมีกาประเมินคุณภาพ                          
ในรอบต่อไปจ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกัน 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 

ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ การมีก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา                                  
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป้ฯส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา     
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน                         
ท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่ต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

 
ดังนั้น เพื่อให้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการศึกษาในการก าหนดเป้าหมาย        
การจัดการศึกษาเพื่อรองรับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ก าหนด จึงยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๗ 



๑๓๕ 
 

 

 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตราท่ี ๕  มาตร ๙ (๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๑แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้                           
เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสานแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
 
  ท้ังนี้  ให้ผลใช้บังคับต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 
                                  ประกาศ ณ วันท่ี     ๑๗    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                                                                   

                                                                        
          (นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพทิยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๖ 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   ๑.๑.๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและส่ือสาร   
ภาษาไทย ระดับ ดี ขี้นไป 
   ๑.๑.๑.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ ๒.๐  ขี้นไป 
   ๑.๑.๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดค านวณ ระดับ ดี ขี้นไป 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน       
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑.๑.๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ต้ังแต่ระดับ 
ปานกลาง ขึ้นไป 

๑.๑.๒.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ต้ังแต่ระดับ ปานกลาง ขึ้นไป 

๑.๑.๒.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านความสามารถในด้านอภิปราย 
แลกเปล่ียนและความคิดเห็น ต้ังแต่ระดับ ปานกลาง ขึ้นไป 

๑.๑.๒.๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา ต้ังแต่ระดับ 
ปานกลาง ขึ้นไป 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๑.๑.๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเอง 
และการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ต้ังแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 



๑๓๗ 
 

 

 

  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๑.๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการเรียนรู้โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ต้ังแต่ ๒.๐ขึ้นไป 

๑.๑.๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมด้านการสื่อสาร  อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมโดยมีผลการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนต้ังแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 

๑.๑.๔.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมด้านการส่ือสาร  อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมโดยมีผลการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนต้ังแต่ระดับ ดี ขึ้นไป 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๑.๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑.๑.๕.๒) ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ 
พื้นฐาน O-Net ท่ีมี T-SCORE ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 

๑.๑.๕.๓) ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ ๔๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ 
พื้นฐาน O-Net ท่ีมี T-SCORE ต้ังแต่ ๔๐ ข้ึนไป 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๑.๖.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนช้ันม.๓, ม.๖ มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพระดับความรู้  ดี ขึ้นไป 

๑.๑.๖.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนช้ันม.๓, ม.๖ มีทักษะพื้นฐานในการ 
จัดการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ระดับมีทักษะฯ ดี ขึ้นไป 

๑.๑.๖.๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนช้ันม.๓, ม.๖ มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 
ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างาน หรืองานอาชีพระดับเจตคติ ดี ขึ้นไป 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.๒.๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามท่ีหลักสูตร 

สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๑.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ี เคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.๑.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ี มีค่านิยม  และจิตส านึกทีดี 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 



๑๓๘ 
 

 

 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
๑.๒.๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๒.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าของความเป็นไทยตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา 

ก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๒.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑.๒.๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ยอมรับบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯต้ังแต่ระดับ ๒ ข้ึนไป 

๑.๒.๓.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ  
วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีโดยมีผลการประเมินโดยมีผลการประเมิน SDQ  ของนักเรียน
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๑.๒.๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ตามวัยผ่านเกณฑ์
ระดับปกติของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

๑.๒.๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมผ่านเกณฑ์ระดับปกติตามเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน (SDQ) อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

๑.๒.๔.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ อยู่ร่วมกับคนอื่นอยา่งมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี                     
ความขัดแย้งกับผู้อื่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
  ๕)  มีวินัย รักกีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ  
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  

๑.๒.๕.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับช้ันมัธยมศึกษามาเรียนทันเวลา  
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  

๑.๒.๕.๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาส่งงานตามเวลาก าหนด  
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  

๑.๒.๕.๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับช้ันมัธยมศึกษารักกีฬาและการออกก าลังกาย 
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  

๑.๒.๕.๕) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ในระดับช้ันมัธยมศึกษารู้จักคัดแยกขยะ รักษา    
ความสะอาด พัฒนาสวนเขตรับผิดชอบ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  

 



๑๓๙ 
 

 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๒.๑.๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสี่ปีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ ่น แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทัน                                      
ต่อการเปล่ียนแปลง อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๒.๑) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๒.๒) สถานศึกษามีการน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๒.๓) สถานศึกษามีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒.๒.๔) สถานศึกษามีอัตราก าลังเพียงพอ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๕) .สถานศึกษามีทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการพัฒนาการเรียน                         

การสอน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๖) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๗) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๘) สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๙) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๑๐) สถานศึกษาร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.๒.๑๑) สถานศึกษามีความต่อเนื่องในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓.๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน         
รอบด้านและหลากหลาย อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๓.๒) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม                     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



๑๔๐ 
 

 

 

๒.๔.๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนา พัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย 
๒๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

๒.๔.๒) สถานศึกษาจัดให้มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ วงรอบ/ปี
การศึกษา (๖๐ ช่ัวโมง) อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๕.๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้                      
อย่างมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป 

๒.๕.๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้                      
อย่างมีคุณภาพ ละมีความปลอดภัยระดับดีขึ้นไป 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๖.๑) สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๖.๒) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๖.๓) สถานศึกษามีให้การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ๒.๗  การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๗.๑) การวางแผนด าเนินงานโรงเรียนพอเพียงและการน้อมน าหลักปรัชญา                            
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒.๗.๒) การน าแผนงานไปปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๒.๗.๓) การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการพฒันางานโรงเรียนพอเพียงและการ

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๑.๑) ครูทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับระดับดีขึ้นไป 

๓.๑.๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงอยู่ในระดับระดับดีขึ้นไป 

๓.๑.๓) ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะของผู้เรียนท่ีมีความจ าเป็นและ
ต้องการพิเศษ โดยผู้เรียนได้รับ  การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างน้อย ๑ แผนอยู่ในระดับระดับดีขึ้นไป 



๑๔๑ 
 

 

 

 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๒.๑) ครูทุกคน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๒.๒) ครูทุกคน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๒.๓) ครูทุกคน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

๓.๓.๑) ครูทุกคน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๓.๒) ครูทุกคน มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในช้ันเรียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๔.๑) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ้อย่าง                             

เป็นระบบ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๓.๔.๒) ครูทุกคน มีเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย                 

ในการจัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔.๓) ครูทุกคน มีเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย                       

ใ นการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๓.๕.๑) ครูร ่วมกันแลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ                                  
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๕.๒) มีชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื ่อพัฒนาและปรับปรุง                                
การจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๓.๕.๓) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู ้เกี ่ยวข้องเพื ่อพัฒนา                            
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 

 

 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
ท่ี  ๐๘๑ / ๒๕๖๔           

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔          
....................................................................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓ )  มาตรา ๔๗ ได้ก าหนด         
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ         
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑                       
ข้อ ๓  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                             
เพื่อให้การด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย                                     
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามหนังสือท่ี มท ๐๘๙๓.๓/๔๒๓๖๙ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ เรื่องการมอบอ านาจการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 
๑.คณะกรรมการอ านวยการ         
๑.๑ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๑.๒. นางปารีณา      ศิริพูล ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวขาญ กรรมการ 
๑.๓ นางพรเพ็ญ สมบัติมาก ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ กรรมการ 
๑.๔ นางณัทชุดา บุติมุลตรี ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๕ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์     ไชยสีหา ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นางอัญชุลีกร     ขันติวีรวัฒน์ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   ให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขปัญหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกใน 

การด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ     
๒. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
 



๑๔๓ 
 

 

 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางณัทชุดา   บุติมุลตรี  หัวหน้างาน   
นางศิริธร   วงชาลี     คณะท างาน 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ   
นางพรเพญ็      สมบัติมาก  หัวหน้างาน 
นายพนาไพร    บุตรพรม   คณะท างาน 

 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ    

นางชโลธร ขามธาตุ  หัวหน้างาน 
นายอรรถพล พัจนา  คณะท างาน 
   

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้รับผิดชอบ   

นายอดิศักดิ์  โคตรชุม   หัวหน้างาน    
นายนฤพล   พลคาม   คณะท างาน 

 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวอัจฉราภรณ์   ต้นกันยา  หัวหน้างาน 
 ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ   
นายอดิศักดิ์   โคตรชุม     หัวหน้างาน 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด (อัตลักษณ์ของผู้เรียน) 

ผู้รับผิดชอบ   
นางวรรณทิภา   ธรรมโชติ  หัวหน้างาน 
นางพรรณี     เถาว์ทิพย์  คณะท างาน 
 
 



๑๔๔ 
 

 

 

 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้รับผิดชอบ   

นางวรรณทิภา      ธรรมโชติ    หัวหน้างาน 
 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้รับผิดชอบ   
นางชาลิสา         ศรีเคน   หัวหน้างาน 

 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ  

นายประวัติ     เพียสมนา    หัวหน้างาน 
นายคฑา นารมย์   คณะท างาน 

๕)  มีวินัย รักกีฬา รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ  

นางณัทชุดา  บุติมุลตรี   หัวหน้างาน 
นางสาวอรุณรัตน์    ชินนะวงษ ์  คณะท างาน 
นายธนายุทธ    วรพันธ์  คณะท างาน 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (เอกลักษณ์) 
ผู้รับผิดชอบ   

นางหงษ์ลุน สะท้านบัว                    หัวหน้างาน 
นางสาวปาจรียา สีทัดยศ     คณะท างาน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   

นางปารีณา      ศิริพูล     หัวหน้างา 
นายณัฐฐิวัฒน์ ฉลาดคิด   คณะท างาน 
 

 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา    หัวหน้างาน 
 
 



๑๔๕ 
 

 

 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางปารีณา             ศิริพูล    หัวหน้างาน 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไชยสีหา               คณะท างาน 
นางศิริธร          วงชาลี           คณะท างาน 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  

นายธนายุทธ    วรพันธ ์   หัวหน้างาน 
นางสาวฐิติมา โคตรวงศ์  คณะท างาน 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางหงษ์ลุน สะท้านบัว    หัวหน้างาน 
นางพนารัตน์     ใจหมั่น   คณะท างาน 

๒.๗  การบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ   

นายประวัติ   เพียสมนา  หัวหน้างาน 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางอัญชุลีกร   ขันติวีรวัฒน ์  หัวหน้างาน 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ   
นางอัญชุลีกร   ขันติวีรวัฒน์    หัวหน้างาน 
นายนฤพล      พลคาม   คณะท างาน 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ   

นางอัญชุลีกร        ขันติวีรวัฒน ์   หัวหน้างาน 
นางสาวอินทิรา       ดารา                          คณะท างาน 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวอัจฉราภรณ์   ต้นกันยา   หัวหน้างาน 
นายนฤพล           พลคาม   คณะท างาน 



๑๔๖ 
 

 

 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา     หัวหน้างาน  
 หน้าที่   รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เก็บข้อมูลลงเครื่องมือประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ีมาตรฐาน  
  
 ๔. คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ๔.๑ นางสาวศิรินทร์ทิพย์    ไชยสีหา     หัวหน้างาน 
 ๔.๒ นายประวัติ             เพียสมนา   คณะท างาน 
 ๔.๓ นางอัญชุลีกร        ขันติวีรวัฒน ์   คณะท างาน 
   ๔.๔ นางสาวอัจฉราภรณ์    ต้นกันยา             คณะท างาน 
 ๔.๕ นายนฤพล            พลคาม   คณะท างาน 
 ๔.๖ นายคฑา        นารมย์   คณะท างาน 
             ๔.๗ นางสาวอินทิรา      ดารา                      คณะท างาน 
 
 หน้าที่   รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เก็บข้อมูลจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  
          จัดท ารูปเล่ม เพื่อรายงาน ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และเสียสละเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาและราชการสืบไป 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี   ๓๑  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                        
                                              (นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 

 

 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
ท่ี  ๐๔๔ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๓)  มาตรา ๔๗ ได้ก าหนด    

ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ                            
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑                                 
ข้อ ๓  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                     
เพื่อให้การด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย          
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามหนังสือท่ี มท ๐๘๙๓.๓/๔๒๓๖๙ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอ านาจการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ        
๑.๑ นางสุภาภรณ์     มาอุ้ย    ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางปารีณา        ศิริพูล    ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  กรรมการ 
๑.๓ นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ไชยสีหา    ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๔ นางพรเพ็ญ     สมบัติมาก    ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  กรรมการ 
๑.๕ นางณัทชุดา    บุติมุลตรี    ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๖ นางอัญชุลีกร   ขันติวีรวัฒน ์    ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่   ให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ     
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

 

๒ คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. แผนพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดค านวณของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

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

๓. แผนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางพรเพ็ญ   สมบัติมาก 
๒. นายพนาไพร      บุตรพรม 

๔. แผนพัฒนาความสามรถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางชโลธร    ขามธาตุ 
๒. นางสาวขวัญภิรมย์     ปะระทัง 

 ๕. แผนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายอดิศักดิ์  โคตรชุม 
๒. นายนฤพล  พลคาม 

๖. แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวอัจฉราภรณ์    ต้นกันยา 
๗. แผนพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายอดิศักดิ์       โคตรชุม 
๘. แผนพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผูรั้บผิดชอบ 

๑. นางวรรณทิภา   ธรรมโชติ 
๒. นางพรรณี     เถาว์ทิพย์ 

๙. แผนพัฒนาความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางวรรณทิภา   ธรรมโชติ 
 



๑๔๙ 
 

 

 

๑๐. แผนพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางชาลิสา     ศรีเคน 
๑๑. แผนพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายประวัติ   เพียสมนา 
๒  นายคฑา   นารมย์ 

๑๒. แผนพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางณัทชุดา    บุติมุลตรี 
๒. นายธนายุทธ    วรพันธ ์

๑๓. แผนพัฒนาเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางหงษ์ลุน     สะท้านบัว 
 ๑๔. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางปารีณา     ศิริพูล 

๑๕. แผนพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไชยสีหา 
๑๖. แผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

๑๗. แผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายธนายุทธ     วรพันธ์  
 
 



๑๕๐ 
 

 

 

๑๘. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางหงษ์ลุน    สะท้านบัว 
๒. นางพนารัตน์   ใจหมั่น 

๑๙. แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายประวัติ   เพียสมนา 
๒๐. แผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางอัญชุลีกร    ขันติวีรวัฒน ์
๒๑. แผนพัฒนาใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางอัญชุลีกร    ขันติวีรวัฒน ์
๒. นายนฤพล    พลคาม 

๒๒. แผนพัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางอัญชุลีกร    ขันติวีรวัฒน ์
๒๓. แผนพัฒนาตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวอัจฉราภรณ์    ต้นกันยา 
๒. นายนฤพล           พลคาม 
 

๒๔. แผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไชยสีหา 
๒. นางปารีณา           ศิริพูล 
๓. นางศิริธร           วงชาลี 

มีหน้าที ่ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  
 
 



๑๕๑ 
 

 

 

๓. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางปารีณา      ศิริพูล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
๒.๓  นางพรเพ็ญ สมบัติมาก   หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ 
๒.๔  นางณัทชุดา บุติมุลตรี   หัวหน้าฝ่ายบริการ กรรมการ 
๒.๕  นางอัญชุลีกร  ขันติวีรวัฒน์     หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
 
 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน
และ ราชการสืบต่อไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
                          

                                                                     
         (นางสุภาภรณ์   มาอุ้ย) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ของผู้เรียน 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

๔๙.๓๙ ๒๒.๘๒ ๒๘.๗๓ ๒๒.๑๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

๔๘.๐๖ ๒๓.๑๖ ๓๐.๔๓ ๒๙.๗๓ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
อปท.ทั้งหมด 

๔๖.๙๒ ๒๑.๕๕ ๒๙.๖๘ ๒๘.๐๔ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 
 

กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย ๔๔.๒๙ ๔๙.๓๙ +๕.๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๘.๗๗ ๒๒.๘๒ +๔.๐๕ 

วิทยาศาสตร์ ๒๖.๘๘ ๒๘.๗๓ +๑.๘๕ 

ภาษาอังกฤษ ๒๔.๐๔ ๒๒.๑๐ -๑.๙๔ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

๓๘.๙๑ ๑๕.๖๓ ๒๕.๑๐ ๓๓.๓๓ ๑๘.๐๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

๔๔.๘๐ ๒๐.๓๗ ๒๘.๑๐ ๓๕.๖๐ ๒๔.๘๔ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
อปท.ทั้งหมด 

๔๓.๐๓ ๑๘.๐๓ ๒๗.๐๙ ๓๕.๑๓ ๒๑.๗๐ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 
 

กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย ๓๖.๒๖ ๓๘.๙๑ +๒.๖๕ 

คณิตศาสตร์ ๑๙.๑๒ ๑๕.๖๓ -๓.๔๙ 

วิทยาศาสตร์ ๒๘.๕๑ ๒๕.๑๐ -๓.๔๑ 

สังคมศึกษา ๓๔.๒๔ ๓๓.๓๓ -๐.๙๑ 

ภาษาอังกฤษ ๒๑.๕๔ ๑๘.๐๓ -๓.๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 

 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียน 

เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการเรียน 
เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการเรียน 
เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑. ภาษาไทย ๒.๖๑ ๒.๗๘ ๒.๘๒ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒.๕๒ ๒.๖๐ ๒.๙๑ 
๓. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒.๖๐ 
๒.๖๕ 

๒.๗๙ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๒.๖๐ ๒.๔๔ ๒.๔๖ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๑๗ ๓.๒๕ ๓.๕๘ 
๖. ศิลปะ ๓.๑๐ ๓.๑๑ ๓.๕๓ 
๗. การงานอาชีพ ๓.๑๒ ๓.๑๑ ๓.๔๑ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๓.๐๐ ๒.๗๘ ๒.๘๙ 
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กราฟสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562
ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563
ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2564



๑๕๕ 
 

 

 

 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียน 

เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการเรียน 
เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการเรียน 
เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑. ภาษาไทย ๒.๔๑ ๒.๘๓ ๒.๘๑ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒.๖๙ ๓.๐๑ ๒.๘๖ 
๓. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒.๕๒ ๒.๘๓ ๒.๗๖ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๒.๘๗ ๒.๔๖ ๒.๔๕ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๓๒ ๓.๖๙ ๓.๕๓ 
๖. ศิลปะ ๓.๔๙ ๓.๖๗ ๓.๔๖ 
๗. การงานอาชีพ ๓.๒๓ ๓.๕๑ ๓.๓๖ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๒.๗๙ ๒.๙๓ ๒.๘๗ 



๑๕๖ 
 

 

 

 
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 

เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียน 

เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการเรียน 
เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการเรียน 
เฉล่ียกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑. ภาษาไทย ๒.๗๑ ๒.๘๑ ๒.๘๑ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒.๖๑ ๒.๘๑ ๒.๘๘ 
๓. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒.๕๖ ๒.๗๔ ๒.๗๗ 

๔. สังคมศึกษาฯ ๒.๗๓ ๒.๖๔ ๒.๔๕ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๒๗ ๓.๔๗ ๓.๕๕ 
๖. ศิลปะ ๓.๓๐ ๓.๓๙ ๓.๔๙ 
๗. การงานอาชีพ ๓.๑๘ ๓.๔๒ ๓.๓๙ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๒.๘๐ ๒.๘๖ ๒.๘๘ 
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ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562
ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563
ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2564



๑๕๗ 
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ตารางสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทุกระดับชั้น

เปรียบเทียบย้อนหลัง ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562
ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2563
ผลการเรียน เฉลี่ยกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2564



๑๕๘ 
 

 

 

โล่รางวัล ระดับเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 

จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 

 

เกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 

จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เนื่องในงานวันครู จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

 
 



๑๖๐ 
 

 

 

  เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 

จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
 

 



๑๖๑ 
 

 

 

รางวัล โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนปลอดบุหร่ี 
 

 
 

 
 

 
 



๑๖๒ 
 

 

 

ภาพกิจกรรมด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. นางสาวเชาวลักษณ์   นาเจิมพลอย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา ประเภท 

ขว้างจักรในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๗ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ “พญาแลเกมส์”        
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ 
 

 
 

 นางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย นักเรียนช้ัน ม.๕/๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงนิ ประเภทขว้างจักรหญิง          
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี ๓๗ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "นครขอนแก่นเกมส์"        
ณ สนามกีฬา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 



๑๖๓ 
 

 

 

2. นายรัชพงษ์ มาลาศรี นักเรียนช้ัน ม.๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทขว้างจักรชาย  
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี ๓๗ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "นครขอนแก่นเกมส์"  
ณ สนามกีฬา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 

 
 



๑๖๔ 
 

 

 

3. นางสาวภิญญาดา  รักษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้รับรางวัล “เยาวชนไทย หัวใจโพธิสัตว์” 
จัดโดยโครงการชาวพุทธต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต ขอนแก่น 
 

 
 

4. นางสาวน ้าผ้ึง  เมืองช้าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับรางวัล “เยาวชนต้นแบบวิถีพุทธ”  
จัดโดยโครงการชาวพุทธต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต ขอนแก่น 

              



๑๖๕ 
 

 

 

5. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมน าเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ
จ๋ิว พลังงานแจ๋ว (Wonder Waste Junior) ในงาน Isan Creative Festival จัดโดยส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) สาขาขอนแก่น 
 

 
 

 
 



๑๖๖ 
 

 

 

 
ภาพกิจกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 



๑๖๗ 
 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

                                   การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  



๑๖๘ 
 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร และการออกแบบการเรียนรู้ 

  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 

 

ภาพกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

  
 

                     การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

 
 



๑๗๐ 
 

 

 

 
 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู โครงการ KKU Smart Learning 
 

  
 
 
 



๑๗๑ 
 

 

 

                           

     
 

    
                     
                 จัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทางวิชาการ ทางธรรมชาติ ท่ีมีความปลอดภัย ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 

 

 

ข้อมูลและภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
QR Code แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 

QR Code Website โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย : ptps.ac.th 



๑๗๓ 
 

 

 

 

QR Code Facebook โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
 




