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คำนำ 
  

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัด

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ๓  มาตรฐาน 

ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน

อนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและ

สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

  รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเล่มนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด ใช้ในการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อสรุปจากการนำเสนอในรายงานการ

ประเมินตนเองจะเป็นสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะนำไปใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 
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คําเสนอขอความเห็นชอบ  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชือกพิทยาสรรค์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้วยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self 
Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําการศึกษา  ๒๕๖๓  เพ่ือเป็นการสรุปผล การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งเป็นผลสําเร็จจาก การบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๓๘ ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดําเนินการด้านต่างๆ ของสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนเชือกพิทยาสรรค์ จึงเสนอรายงาน การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการดําเนินการต่อไป 

  

 ผ่านการเห็นชอบตามเสนอ  

ลงนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

       ลงชื่อ                                            

                                                                      (นายประยุทธ  ครุฑธาพันธ์)  

                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                       โรงเรียนนาเชือกพิทยาสสรค์ 

 

       ลงชื่อ 

               (นางปราณี   รัตนธรรม)  

         ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

                                       เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 



            ง 

     บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ที่อยู่ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก    

จ. มหาสารคาม  

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางปราณี  รัตนธรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๓๒๖๖๕๑๕ 

E-mail โรงเรียน nachuakpit@hotmail.com website โรงเรียน http://www.nachuakpit.ac.th   

จำนวนครู บุคลากร ๑๒๐ คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร ๔ คน ข้าราชการครู ๘๗ คน พนักงานราชการ ๖ คน ครู 

ผู้ทรงคุณค่า ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน เจ้าหน้าที่ ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน  นักการภารโรง 

๘ คน 

จำนวนนักเรียน ๑,๗๖๗ คน จำแนกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๙๑๒ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย ๘๕๕ คน 

  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาจองสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผล
การดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออก และเขียนได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้วยอุปกรณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วและการจัดสรรเพิ่มเติมจากโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูล อีกท้ังผู้เรียนยังมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ วินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม มีทักษะพ้ืนฐานในการทำงานที่ดีและมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการบริหาร
สถานศึกษาโดยดำเนินการโดยใช้นวัตกรรมบริหารจัดการ “การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้วย
กระบวนการ PDCA โดยยึดหลัก N.P.SMART MODEL” โดยศึกษาบริบทของโรงเรียน ใช้วงจรการบริหาร
อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย. P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น.  
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            จ 
D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง C = Check 
คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาหรือไม่ A= Act(การปรับปรุง
พัฒนา การวางมาตรการในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการดำเนินการ โดยยึดหลัก 
N.P.SMART MODEL ประกอบด้วย  S= การบริหารจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพ  M = ครูยุคใหม่ในศตวรรษ
ที่ 21  A = ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  R = ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นพลโลกที่ดีมีความสุข  T = มีสื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อแก้ไขจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งและรักษาสภาพจุดแข็งให้ยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบ ครู ผู้เรียนน และชุมชนอย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนำไปสู่การสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามไปด้วย ใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเครื่องมือ ควบคุมการ
ดำเนินงานทั้งระบบจนเป็นที่ยอมรับได้รับการรับรองคุณภาพและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
ได ้ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบพบความสำเร็จ มีการปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมายมากข้ึน 
เน้นการทำงานบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ การรายงาน กำกับ ติดตาม ในระยะเวลาที่กำหนด เปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือให้ “กระบวนการบริหารจัดการที่ดี” นำสู่การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ ภูมิภาค ระดับชาติ   
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขอนามัย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกซ่ึงส่งผลให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา มีความสนใจ ใฝ่รู้ในชั้นเรียน สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย นำผลมาพัฒนาผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับใน
รูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป    
           โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๐  ถนนนาเชือก - พยัคภูมิพิสัย  ตำบลนาเชือก อำเภอ
นาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖  โทรศัพท์ ๐๔๓ – 
๗๗๙๒๒๕ โทรสาร ๐๔๓ – ๗๗๙๒๒๕ E-mai : nachuakpit@hotmail.com, website : 
http://www.nachuakpit.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
โปรแกรมท่ีเปิดสอน  ห้องเรียน วิทย์-คณิต สสวท. ,ห้องเรียน วิทย์ - คณิต  คู่ขนาน  สสวท.  ห้องเรียนวิทย์ - 
คณิต ห้องปกติ ,ห้องเรียนทวิศึกษา  ภาษาที่สองที่โรงเรียนเปิดสอนภาษาจีน 
 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  มีเนื้อท่ีทั้งหมด  ๙๔  ไร่  ๒ งาน  ๓๑  ตารางวา  แบ่งเป็น  ๒ แปลง  
คือ  แปลงแรกมีเนื้อที่  ๗๙  ไร่  ๒  งาน  ๔๙  ตารางวา  ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง 
ๆ ส่วนแปลงที่สองมีเนื้อที่  ๑๔  ไร่  ๓  งาน  ๘๒  ตารางวา  ใช้เป็นที่ตั้งของบ้านพักครู  และแปลง
เกษตรกรรม 
 

๑.๒  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยได้รับ
การอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  แบบสหศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซึ่งในตอนแรกนั้นใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านกุดรัง  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
จึงย้ายมาอยู่  ณ ที่ตั้งปัจจุบัน 
 ครูใหญ่คนแรกคือ  นายสุจินต์  จงจิตต์  ในตอนนั้นมีครู ๓ คน  และนักเรียน  ๙๐ คน เดิมที่ตั้งของ
โรงเรียนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ต.นาเชือก ต่อมาชุมชนหนาแน่นขึ้น หมู่ที่ ๒ จึงได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นหมู่บ้านอีก
หมู่บ้านหนึ่ง ชื่อว่า  “หมู่บ้านสันติสุข” และปัจจุบันโรงเรียนก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี้  ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๙๔  ไร่  
๒  งาน  ๓๑  ตารางวา  แบ่งเป็น  ๒  แปลง  คือ  แปลงแรกมีเนื้อที่ ๗๙  ไร่  ๒ งาน  ๔๙ ตารางวา  ใช้เป็น
ที่ตั้งของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ส่วนแปลงที่สองมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๓ งาน ๘๒ ตารางวา  ใช้เป็น
ที่ตั้งของบ้านพักครู  และแปลงเกษตรกรรม 

๑.๓ เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 

โรงเรียน 
นาเชือกพิทยา
สรรค ์

ตำบล (ระบุหมู่/ ชื่อหมู่บ้าน) อำเภอ  
สำโรง หมู่๑๔ บ้านขี้เหล็กข้ีตุ่นหลุบเปลือย 

นาเชือก 
 

๐๔๓-๗๔๐๐๕๔ 
สำโรง หมู่ ๙ บ้านเหล่ากว้าง - 
นาเชือก หมู่ ๘ บ้านหัวช้าง ๐๔๓-๗๐๖๐๖๐ 
นาเชือก หมู่ ๑๒ เทศบาลนาเชือก ๐๔๓-๗๗๙๒๔๙ 
นาเชือก หมู่ ๒ บ้านห้วยหิน ๐๔๓-๗๐๙๖๑๑๓ 
นาเชือก หมู่ ๕ บ้านห้วยทราย - 
นาเชือก หมู่ ๑๖ บ้านหนองม่วง - 

 

mailto:nachuakpit@hotmail.com
http://www.nachuakpit.ac.th/
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ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 

โรงเรียน 
 นาเชือก หมู่ ๑๕ วัดป่านาเชือก  - 

นาเชือก หมู่ ๑๐ วรัญญาวิทย์ - 
หนองกุง หมู่ ๕ บ้านป่าแดง ๐๔๓-๗๕๐๐๔๘ 
หนองกุง หมู่ ๘ บ้านหนองแดง ๐๔๓-๗๕๐๐๔๙ 
หนองกุง หมู่ ๑ บ้านอีโต้ - 
หนองเม็ก หมู่ ๕ บ้านหนองแฮหนองเหล็ก ๐๔๓-๗๕๐๑๑๙ 
หนองเม็ก หมู่ ๖ บ้านหมากหม้อโนนเกษตร - 
หนองเม็ก หมู่ ๙ชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอี

หมัน 
๐๔๓-๗๕๐๐๕๒ 

หนองเม็ก หมู่ ๓  บ้านหนองเม็ก ๐๔๓-๗๕๕๐๐๕ 
ขวาไร่ หมู่ ๖ บ้านหนองแสง ๐๔๓-๗๗๙๕๒๘ 
ขวาไร่ หมู่ ๓ บ้านหัวหนองคู - 
ขวาไร่ หมู่ ๗ บ้านห้วยหลาว ๐๔๓-๗๐๖๑๑๕ 
หนองเรือ หมู่ ๑ บ้านตลาดม่วง ๐๔๓-๗๒๔๔๔๗ 
หนองเรือ หมู่ ๓ บ้านหัวเข่าแตก ๐๔๓-๗๕๐๑๒๑ 

 
๑.๔  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ปีท่ีดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง 

๑. นายสุจินต์   จงจิตต์ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๐ ครูใหญ่ 
๒. นายสุจินต์   จงจิตต์ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๕ อาจารย์ใหญ่ 
๓. นายสุจินต์   จงจิตต์ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๔. นายสุทิน     พรหมจอม พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๕. นายมีเดช     พันธผล พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๖. นายบวร   สุวรรณธาดา พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗. นายประพันธ์  ภาภิรมย์ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๗ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๘. นายประยูร  เนื่องโนราช พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๙. นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูลย์ศิริ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๐. นางชนิสรา  ดวงบุบผา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๑. นายเกษม  ไชยรัตน์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑๒. นางปราณี  รัตนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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 ตราประจำโรงเรียน 

 จั่วหมายถึง สัญลักษณ์ของอีสาน บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง                  

 ทุ่งนาหมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ 

 เชือกหมายถึง  ความสามัคคี   

ปรัชญาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

            วิชชา  จรณ  สมฺปนฺโน  ความรู้ควบคู่คุณธรรม 

  คติพจน์ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

             สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา 

  ต้นไม้ประจำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

              ต้นราชพฤกษ์ 

    สีประจำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

              ม่วง - เหลือง 

     อักษรย่อของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

              น.พ. 

   แผนที่โรงเรียน 
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๑.๕  เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ (VISION) 
          โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการมีส่วนร่วม ภายใน ปี ๒๕๖๓ 
พันธกิจ (MISSION) 
   ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                 ๓. พัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
 ๕. พัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
 ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความสามารถในการอ่าน
การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
 ๒. ผู้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๓. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครื่อข่าย   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจทสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๕. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๖. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๗. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง 
 ๘. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๙. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  

กลยุทธ์โรงเรียน 
 ๑.  จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดความคล่องตัว ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน 
 ๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๔.  สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๕.  ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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0

100

200

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงนักเรียนแยกเพศชาย-หญิง
นักเรียนโรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชาย หญิง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
       กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 ๑. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 

 ๒. ซื่อสัตย์สุดจริต 
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู ้
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
 ๙. กตัญญู 
 

๑.๖  ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
 ๑) จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๗๖๗ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ ) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๙ ๑๔๑ ๑๗๖ ๓๑๗ ๓๕ - 
ม.๒ ๙ ๑๓๒ ๑๖๐ ๒๙๒ ๓๒ - 
ม.๓ ๙ ๑๑๒ ๑๙๑ ๓๐๓ ๓๔ - 

รวม ม.ต้น ๒๗ 385 527 912 33.6 - 
ม.๔ ๙ ๑๒๖ ๑๙๑ ๓๑๗ ๓๕ - 
ม.๕ ๘ ๑๐๔ ๑๖๖ ๒๗๐ ๓๔ - 
ม.๖ ๘ ๑๑๕ ๑๕๓ ๒๖๘ ๓๔ - 

รวม ม.ปลาย ๒๕ 345 510 855 34.3 - 
รวมทั้งหมด ๕๒ ๗๓๐ ๑๐๓๗ ๑๗๖๗ 34 - 
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๒) จำนวนนักเรียน  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ม.๑ ๒๙๑ ๓๑๘ 317 
ม.๒ ๓๑๔ ๒๘๔ ๒๙๒ 
ม.๓ ๓๓๔ ๓๐๑ ๓๐๓ 
ม.๔ ๒๗๕ ๓๑๓ ๓๑๗ 
ม.๕ ๒๙๑ ๒๖๙ ๒๗๐ 
ม.๖ ๓๐๓ ๒๖๕ ๒๖๘ 

รวมทั้งหมด ๑๘๐๘ ๑๗๕๐ 1767 
ที่มา  :  งานสำมะโนนักเรียน 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ปีการศึกษา 2561 291 314 334 275 291 303
ปีการศึกษา 2562 318 284 301 313 269 265
ปีการศึกษา 2563 317 292 303 317 270 268

กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
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๑.๗  บุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑.๗.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล/ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา 

การดำรงตำแหน่งที่

โรงเรียนน้ีตั้งแต่-
ปัจจุบัน 

โทรศัพท์ 

 

e-mail 
 

หมายเหต ุ

ตั้งแต ่ (ปี/เดือน) 

๑. 
นางปราณี รัตนธรรม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ศษ.บ.การสอนสังคมศึกษา /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา/ 
ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ 

๒๕๕๖ 
 
 

 
 

๒๕๖๓ 
๐๙๓-

๓๒๖๖๕๑๕ 
 
 

 
pranee.r
attana@
hotmail.
com> 

 

 

 

๑.๗.๒ ข้อมูลรองผู้บริหารสถานศึกษา 
  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล/ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา 

การดำรงตำแหน่งที่

โรงเรียนน้ีตั้งแต่-
ปัจจุบัน 

โทรศัพท์ 

 
e-mail 

 
หมาย
เหต ุ

ตั้งแต ่ (ปี/เดือน) 

๑. 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง 
 

ค.บ.สังคมศึกษา/ 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ/ 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

๒๕๖๐ 
 
 

 

๒  เม.ย.
๒๕๖๐ 

๐๘๕-๔๖๓๙๙๘๖ 
 
 

 

Janpen.thong
๒๕๑๔@gmail.

com 

 

๒. นางกุสุมา  โรจนกร 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

๒๕๖๓ 
 
 

๑๒ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๐๘๐-๒๒๑๐๒๘๙ 
 

Poontarika       
25192519@     
gmail.com 

 

๓. 
 
 

นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล 
 
 

วทบ. ฟิสิกส์ 
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
ป.บัณฑิตการบริหาร 

๒๕๖๓ 
 
 

๑๒ ต.ค. 
๒๕๖๓ 

๐๘๖-๓๑๕๕๕๔๘ 
๐๘๗-๒๔๓๓๘๒๗ 
 

pailomkor23 
@gmail.com 
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๑.๗.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูผู้

ทรงคุณค่าฯ 

พนักงาน

ราชการ 

ครู

อัตรา

จ้าง 

เจ้าหน้าที ่ ครูธุรการ ลูกจ้างประจำ นักการ

ภารโรง 

รวม

ทั้งหมด 

ปี

การศึกษา  

๒๕๖๓ 

 

๔ คน 

 

๘๗ คน 

 

๓ คน 

 

๖ คน 

 

 ๓ คน 

 

๔ คน 

 

๑ คน 

 

๑ คน 

 

๘ คน 

 

๑๒๐ 

คน 

 
๑.๗.๔  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 

ประถม 4 

ม.ต้น - 

ม.ปลาย 3 

ปวช. 1 

ปวส. 1 

ปริญญาตรี 63 

ปริญญาโท 46 

ปริญญาเอก 2 

รวม 120 
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กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

 
 
 

        ๑.๗.๕  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  ๑  คน   

ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

การบริหารการศึกษา  - 

คณิตศาสตร ์  ๒๑ 

วิทยาศาสตร์  ๑๙ 

ภาษาไทย  ๒๒ 

ภาษาอังกฤษ  ๒๓ 

สังคมศึกษา  ๒๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑๖ 

ศิลปะ  ๒๔ 

ทัศนศิลป์  ๒๔ 

อุตสาหกรรมศิลป์  ๑๘ 

1% 1%

54%

42%

2%

วุฒกิารศึกษาของบุคลากร

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  ๑  คน   

ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

คหกรรม  ๓๒ 

เกษตร  ๒๑ 

คอมพิวเตอร์  ๑๙ 

ดนตรีสากล  ๒๑ 

ภาษาจีน  ๒๑ 

แนะแนว  ๑๙ 

บรรณารักษ ์  ๒๐ 

ที่มา :งานบุคลากร  กลุม่บริหารงานบุคคล 

๑.๗.๖ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๑. นางปราณี รตันธรรม 
ศษ.บ.การสอนสังคมศึกษา /
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา/ 
ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร ์

- - - - 

๒. 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  
 ทองดวง 

ค.บ.สังคมศึกษา/ 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ/ 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

- - - - 

๓. นางกุสุมา  โรจนกร 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

- - - - 

  ๔. นางสาวไผล่้อม  บุษมงคล 
วทบ. ฟิสิกส ์
ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู
ป.บัณฑิตการบรหิาร 

- - - - 

๕. นางพิชญ์สิรี พิไลวงศ ์ กศ.บ.วิทย์-คณิต /  
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.๖    



11 
 

ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๖. นายไพบูลย์ ลือทองจักร ค.บ.พลศึกษา /  
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

พลศึกษา ม.๔     

 
  ๗. 

นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ ค.บ.สุขศึกษา พลศึกษา ม.๑    

๘. นางมนทกานต์ คำยา ค.บ.สุขศึกษา / 
ศษ.ม. การแนะแนว 

สุขศึกษา ม.๕ 22 30  

๙. นายจักรพงษ์ แทบทาม ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๖   
 

16 20  

๑๐. นางนิรพร จันทรเสนา ค.บ.บรรณารักษ์/                            
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

บรรณารักษ์  
ม.๒ 

25 -  

๑๑ 
 

นางสาวปราณี  นิตยะ 
ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 
ค.ม. วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

ภาษาไทย ม.๖ 
 
 

21 6  

๑๒. นางศิริภร วาลมลูตร ี ศศ.ภาษาไทย/ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.๕ 

23 20  

๑๓. นางสาววรงค์พร สุทธยิา  จันทะสาร ศษ.บ.การสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย  
ม.๔ 

18 8  

๑๔. นางสาวสิรินทรา  มาศวรรณา ศศ.บ.ภาษาไทย 
ภาษาไทย  
ม.๑ 

23 21  

๑๕. นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง คบ.ภาษาไทย 
ภาษาไทย  
ม.๑ 

24 21  

๑๖. นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต ศศ.บ. การสอนภาษาไทย 

ศศ.ม. ภาษาไทย 
ภาษาไทย ม.๓ 27 20  

๑๗. นายกิตติกลุ  แก้วกาหลง  การค้นคว้าฯม.๕ 18 20  

๑๘. นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา ศษ.บ.การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓ 28 20  

๑๙. นายปฏิภาณ ปะติเก ค.บ.ภาษาไทย /                           
ค.ม.บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย  
ม.๒ 

25 10  

๒๐. นางนิจพร จันทรด ี

ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา / 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ /  
ศศ.ม.บรหิารการศึกษา /กศ.
ม.ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ม.๖/แนะแนว 
ม.ปลาย 

25 20  

๒๑. นางลดารตัน์  แพร่เมือง ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.๒ 23 18  
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ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๒๒. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.๔ 

16 10  

๒๓. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธ์ิ ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ /  
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
 ม.๖ 

24 10  

๒๔. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ/  
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๑ 

23 40  

๒๕. นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา ค.บ.ภาษาอังกฤษ /  
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

ภาษาอังกฤษ 
 ม.๓ 

18 4  

๒๖. นางสาวอุษณารมณ์  บุญตาแสง ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.๓ , ม.๔ 

27 90  

๒๗. นางประภสัสร  ปะวะโท ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ /  
ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๕ 

18 16  

๒๘. นางแสงเดือน  โยมไธสง ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
 ม.๑ – ๓  

28 -  

๒๙. นายสุทธิพงษ์  บรรยงค ์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ                     
เกียรตินยิมอันดับ 1 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
 ม.๔ – ๖ 

22 20  

๓๐. นายนิรันดร์  อันทอง ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
 ม.๒ 

18 20  

๓๑. นางสาวจริยา  มโีชค ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
คบ. การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๖ 

27 20  

๓๒. นายธวัชชัย  บัวหอม ศศ.บ.ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๒ 22 10  

๓๓. นายประจักษ์  อะนันทา 
วท.บ.คณิตศาสตร์ /  
ป.บัณฑิตวิชาชีพคร/ู 
ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๖ 

21 10  

๓๔. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร ค.บ.คณติศาสตร์ /  
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

คณิตศาสตร ์
 ม.๔ 

18 31  

๓๕. นางรัตนา  สุทธิธรรม ค.บ.ธุรกิจศึกษา /  
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

คณิตศาสตร์  
ม.๔ 

20 45  

๓๖. นางสาวคำไพ  จะโนรัตน ์ ค.บ.ธุรกิจศึกษา /  
กศ.ม.การสอนคณติศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๕ 

21 10  

๓๗. นายเจรญิ  ปินะถา กศ.บ.วิทย์ -คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
 ม.๕ 

20 12  
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ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๓๘. นางวชิรภรณ์  เทียบเพชร ์ ค.บ.คณติศาสตร/์ 
กศ.ม.การวิจยัการศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๓ 

25 12  

๓๙. นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์ ค.บ.คณติศาสตร์ /  
ค.ม.หลักสูตรและการสอน 

คณิตศาสตร์  
ม.๒ 

23 21  

๔๐. นางเกศฎาภรณ์  สิงหส์ุพรรณ วท.บ.คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
ม.๑ 

23 -  

๔๑. นางสาววิสณุีย์  ทศราช ค.บ.คณติศาสตร ์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๓ 

23 32  

๔๒. นางกัญญ์ณพัชญ์  วงค์หนายโกฏ กศ.บ.คณติศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
 ม.๒ 

25 12  

๔๓. นายเกรียงไกร  บุญตาแสง กศ.บ.คณติศาสตร ์
คณิตศาสตร์ ม.๒ 

เพิ่มเตมิ ม.๑ 
20 10  

๔๔. นายจักราวุธ  สาตารม กศ.บ.คณติศาสตร ์
กศ.ม.การวิจยัการศึกษา 

คณิตศาสตร ์
 ม.๕ 

20 20  

๔๕. นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ 
ศษ.บ.คณิตศาสตรศึกษา 
กศ.ม.การบริหารและ      
       พัฒนาการศึกษา 

คณิตศาสตร ์
 ม.๖ 

16 15  

๔๖. นายพัทธนัย  อวิรุทธพาณิขย ์ ค.บ. คณิตศาสตร ์
กศ.ม.) การสอนคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์                  
ม.๑ และ ม.๕ 

20 18  

๔๗. นางอรุณี  มะทิตะโน บธ.บ.การเงินการธนาคาร 
สังคมศึกษา 
 ม.๔ 

23 18  

๔๘. นางอุทัยรัตน์  นามพลแสน ค.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  
ม.๑ และ ม.๒ 

18 12  

๔๙. นางสุรางค์  ประทุมเมศ ค.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  
ม.๒ 

23 18  

๕๐. นายจักฤษณ์  นามภักด ี ศศ.บ.ประวตัิศาสตร์ /  
ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
 ม.๔ 

19 20  

๕๑. นางสาวพยอม  ภูหัวไร ่ ค.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  
ม.๒ , ม.๓ 

23 15  

๕๒. นายปฐมวุฒิ  บุตรศร ี ศศ.บ.รัฐศาสตร ์
ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู

สังคมศึกษา  
ม.๕ 

23 6  

๕๓. นางแพรทอง ผาสุขเลิศ ค.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
 ม.๖ 

18 6  
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ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๕๔ นางสาวกานต์มณี  บุญม ี กศ.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
 ม.๑ 

23 25  

๕๕. นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา กศ.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
 ม.๑- ม.๓ 

21 12  

๕๖. นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน ค.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
 ม.๑ และ ม.๓ 

18 9  

๕๗. น.ส.เพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา ศศ.บ.ศิลปกรรม 
ศิลปะ ม.๑ ,                    
ม.๓ 

27 22  

๕๘. นายสำเร็จ เทียงดีฤทธ์ิ ค.บ.ดนตรีศึกษา/  
สส.ม.การบริหารสังคม 

ดนตรี ม.๑ ,                    
ม.๓ , ม.๖ 

25 10  

๕๙. นายเอกสิทธิ์ แดงนา ค.บ.นาฏศลิป์ไทย 
นาฏศิลป์ ม.๒ ,
ม.๔ , ม.๖ 

21 20  

๖๐. นายศตวรรษ  สัตถาผล ค.บ.วิชาเอก อุตสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลย ี

การงานอาชีพ 
ม.๕ 

23 30  

๖๑. นางอริญชยา  ยันต์รมัย ์ ศศ.บ.บริหารธุรกิจการตลาด 
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) 

การงานอาชีพ 
ม.๒ และค้นคว้า
อิสระ ม.๒ 
 

30 -  

๖๒. 
 

นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร 
 

สุขศึกษา ม.๓ 
การจัดการเกษตร 
ม.๔ 
งานช่าง ม.๕ 

  

21 5  

๖๓. นายพงศ์ศิริ  ศรีพรหม ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

การงานอาชีพ 
ม.๖ 
สุขศึกษา ม.๒ 

23 -  

๖๔. นายวรัทภพ  ศรีวรรณะ (กศ.บ.) วิชาเอก สุขศึกษา 
 

สุขศึกษา ม.๒ 
และ 
วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพม.๔  

23 1  

๖๕. นายบุญญวัฒน์ คำแหงพล กศ.บ.พลศึกษา พลศึกษา ม.๒    

๖๖. นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมม ี กศ.บ.พลศึกษา พลศึกษา ม.๓    
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ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๖๗ นางสาวจุรีรตัน์  เทียงคำ 
วท.บ.วิชาเอก เคม ี
ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

เคมี ม.๕ 22 24  

๖๘. นางสฐาปณีย์ โสภณอดศิัย กศ.บ.ชีววิทยา /  
ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ชีววิทยา ม.๕ 22 40  

๖๙. นางสาวปัทมาพร นนทะส ี ค.บ.เคมี / ศษ.ม.นวัตกรรม
และการจัดการเรยีนรู ้

เคมี ม.๕ 
เพิ่มเตมิ ม.๖ 

   

๗๐. นางสาวนิศารตัน์  พวงเกตุ วศ.บ.วิศวสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา ม.๖ 35 10  

๗๑. นางรัชนี เปาะศิร ิ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป / 
กศ.ม.การวิจยัการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
 ม.๑ , ม.3 

25 30 
 

 

๗๒. นางศศิธร พาบ ุ วท.บ.เคมี/ป.บัณฑติวิชาชีพ
ครู / กศ.ม.การวัดผล 

เคมี ม.๖ 25 20  

๗๓. นายพรชัย  นามภูษา วท.บ.ชีววิทยา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ม.๒ 18 20  

๗๔. นางสุนิสา  สวสัดิ์ทอง วท.บ.ฟิสิกส์  / 
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา 

วิทยาศาสตร์  ม.๑    
ฟิสิกส์ ม.๕ 

23 20  

๗๕. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก ค.บ.(ฟิสิกส์) 
ฟิสิกส์ ม.๔ ,                
ม.๖ 

22 10  

๗๖. นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ 
วท.บ.เคมี/ป.บัณฑติทางการ
สอน(เคมี) / กศ.ม.
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

เคมี ม.๔ 17 10  

๗๗. นายสาคร แสนยากลุ วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต ์ ฟิสิกส์ ม.๕ 22 10  

๗๘. นางสาวชาริยา แสนขอมดำ ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ศึกษา  
เอกเดี่ยวชีววิทยา 

ชีววิทยา ม.๕ ,         
ม.๖ 

25 32  

๗๙. นายวีรศักดิ์ จันเสนา ค.บ.เคม ี เคมี ม.๔ 22 16  

๘๐. นางสาวฐปนีย์ดา  สมัฤทธ์ิรินทร ์
วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
ป.บัณฑิต                               
หลักสูตรและการสอน 

วิทยาการ                       
คำนวณ ม.๕ 

17 36  

๘๑. นางสาวรัศมี เทยีมแสง กศ.บ.ชีววิทยา/ 
กศ.ม.วิทยาศาสตรศ์ึกษา 

ชีววิทยา ม.๔ 23 20  

๘๒. นางชัดชนพ  คุณโกทา กศ.บ.ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ ม.๑ 

ชีววิทยา ม.๔ 
27 12  



16 
 

ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๘๓. นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว ค.บ.ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.๔  10  

๘๔. นายยงยุทธ วงผักเบี้ย ค.บ.วิทยาศาสตร/์ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์  ม.
๓ 

24 30  

๘๕. นายภัทรพล ไปเจอะ 
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
และโภชนาการ 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

 
วิทยาศาสตร์ ม.๓      

 
28 30  

๘๖. นางสาววิภาพร แก่นนาคำ ค.บ.วิทยาศาสตร ์
การออกแบบ
และเทคโนโลย ี
ม.๔ , ม.๕ 

18 40  

๘๗. นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ศึกษา 
เอกเดี่ยวฟิสิกส ์
 

ฟิสิกส์ ม.๔ 
โลกดาราศาสตร์
ฯ ม.๔  

17 20  

๘๘. นางปิยนาถ ภิบาลจอมม ี
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/  
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 

การออกแบบ
และเทคโนโลยี 
ม.๑ , ม.๔ 

22 12  

๘๙. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร/์ ป.บัณฑติ
วิชาชีพครู 

การออกแบบ
และเทคโนโลยี 
ม.๖ 

24 20  

๙๐. นางลำใย นามวิชา วท.บ.จิตวิทยาแนะแนว 
แนะแนว                       
ม.๓ , ม.๔ 

18 -  

๙๑. นางสาวสลุัดดา  อะเวลา คบ.เคม/ี 
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 

แนะแนว  
ม.๒ , ม.๕ 

23 30  

๙๒. นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย ์

ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา 
การงานอาชีพ 
ม.๔ 

21 12  

๙๓. นางสาวจรุพรรณ  ขุนหาร บธ.บ.การบัญช ี
สังคมศึกษา 
 ม.๓ 27 20  

๙๔. นายธนูศิลป์ แสนมาโนช ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การออกแบบ
และเทคโนโลย ี
 ม.๒ , ม.๓ 

25 2  

๙๕. นางสุธาสินี  บุญมา ค.บ.เคม ี
การงาน 
อาชีพฯ ม.๓ 

24 12  

๙๖. นางนิจภารัตน์  คอนหาว วท.บ.คอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร ์
 ม.๒ 

26 10  
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ลำ 
ดับที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ 
การศึกษา(วุฒิ/วิชาการ

เอก) 
สอนระดับชัน้ 

ชั่วโมง
สอน 

ชั่วโมง
อบรม/
สัมมนา 

รวมชั่วโมง
รับผิดชอบ 

๙๗. นางเกศรินทร์  เปการ ี
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
ม.๑ 

27 10  

๙๘. นายเสถียร ทามแก้ว กศ.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔    

๙๙. นายบัวเรียน วาปสีา ค.บ.สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
 ม.๓ 

   

๑๐๐. นายสุขประชัย คำยานุกลู 
กศ.บ.ฟิสิกส์ / 
กศ.ม.วิทยาศาสตรศ์ึกษา/
ค.ด.หลักสูตรและการสอน 

ฟิสิกส์ ม.๔    

๑๐๑. นายจำรสั  ประทังวา บธ.บ.การบริหารธุรกจิ 
แขนงวิชาการตลาด 

ภาษาไทย    

๑๐๒. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ ์ ค.บ.คอมพิวเตอร ์ ภาษาไทย    

๑๐๓. นางขนิษฐา  ประศรีหาคลัง ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑ 18 -  

๑๐๔. นายพิศุทธิ์  ลงคำ ดศ.บ. ดุรยิางคศาสตร
บัณฑิต 

ดนตรีพื้นเมือง 
ม.๑ 

20 2  

๑๐๕. นางสาวสุพัตรา ไพรลิน วท.บ.คณิตศาสตร ์
ค.ม.การเรียนการสอน 

คณิตศาสตร ์
ม .๓ 

18 6  

๑๐๖. นายณัฐรจุ อาษาพา วท.บ.คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
ม .๒ 

21 15  

๑๐๗. นางสาวสุมินตรา  ไกรวงษ์  -    

๑๐๘. นางสาวปาริฉัตร พาคาม วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย ์ -    

๑๐๙. นางสาววรรณวิภา บัวละคร ปวส.พืชศาสตร ์ -    

๑๑๐. นางสาวพวงทอง ภูตาเลิศ บธ.บ.การบริหารธุรกจิ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- - -  

๑๑๑. นางสาวสุภัชรี โพธิ์คำ ปวส. -    

๑๑๒. นายศุภลักษณ์  วงชารี ปวช. -    

ที่มา :งานบุคคล 
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๑.๘ โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ พุทธศักราช  2560 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2563) 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทย์) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.)* 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2 นก.)* 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

• รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200  ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 
1,200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 
3,600 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ พุทธศักราช  2560 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2563) 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 ม.4-6 

ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทย์) 200 (5.0 

นก.) 
- 40 (1 นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - 80 (2 นก.)* 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - 80 (2 นก.)* 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) - 20 (0.5 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 560 

(14 นก.) 
580 

(14.5 นก.) 
500 

 (12.5 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

• รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
1,200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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๑.๙  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
       ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

       ๑) จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑ ที่มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป  
 

ตารางที่ ๑  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 362 118 59 80 46 35 22  2   362 3.14 2.76 338 93.37 2 0.55 

คณิตศาสตร์ 362 36 19 37 79 102 68 19 2   362 2.33 2.60 273 75.41 2 0.55 

วิทยาศาสตร์ 334 28 15 72 79 101 53 9 5   334 2.26 2.86 267 79.94 5 1.50 

เทคโนโลยี 362 125 133 80 17 4   2 1  362 3.47 3.07 359 99.17 3 0.83 

สังคมศึกษาฯ 362 165 51 72 45 17 4 6 2   362 3.35 2.58 350 96.69 2 0.55 

ประวัติศาสตร์ 362 197 53 50 29 20 9 2 2   362 3.46 2.40 349 96.41 2 0.55 

สุขศึกษาฯ 360 42 57 105 73 72 11     360 2.85 3.07 349 96.94 0 0.00 

ศิลปะ 724 361 87 77 46 58 24 58 9 1 3 724 3.20 2.26 629 86.88 13 1.80 

การงานอาชพีฯ 362 307 52 1       2 362 2.37 1.78 360 99.45 2 0.55 

ภาษาตา่งประเทศ 362 33 24 41 38 75 45 103 3   362 2.08 2.43 211 58.29 3 0.83 

รวม 8 กลุม่สาระ  1384 550 615 42 484 236 197 27 2 5 3952 2.85 2.58 2549 64.50 34 0.86 
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ตารางที ่2   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1  
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 364 158 67 52 32 13 7 17 18   364 3.18 2.52 322 88.46 18 4.95 

คณิตศาสตร์ 364 20 23 32 41 93 73 50 30 1 1 364 1.94 2.42 209 57.42 32 8.79 

วิทยาศาสตร์ 364 44 65 71 59 42 23 26 24  10 364 2.57 2.82 281 77.20 34 9.34 

เทคโนโลยี 364 173 110 45 6 9 7 4  4 6 364 3.52 2.69 343 94.23 10 2.75 

สังคมศึกษาฯ 364 61 76 95 30 41 18 17 23 3  364 2.74 2.91 303 83.24 26 7.14 

ประวัติศาสตร์ 364 69 73 49 65 46 25 15 17 5  364 2.71 2.79 302 82.97 22 6.04 

สุขศึกษาฯ 354 48 34 29 39 71 89 41 3   354 2.29 2.49 221 62.43 3 0.85 

ศิลปะ 364 169 99 20 26 26 3 1 20   364 3.31 2.57 340 93.41 20 5.49 

การงานอาชพีฯ 364 110 78 21 119 1 10 13 12   364 3.03 2.75 329 90.38 12 3.30 

ภาษาตา่งประเทศ 364 38 16 36 37 67 72 59 39   364 1.95 2.29 194 53.30 39 10.71 

รวม 8 กลุม่สาระ  890 641 450 454 409 327 243 186 13 17 3630 2.72 2.63 1981 54.57 216 5.95 

 

 
 

 

88.46

57.42

77.2

94.23

83.24 82.97

62.43

93.41 90.38

53.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ 3 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 268 57 145 62 27 10 14  10   268 2.99 3.61 244 91.04 10 3.73 

คณิตศาสตร์ 325 16 26 61 71 75 45 19 12   325 2.31 2.78 249 76.62 12 3.69 

วิทยาศาสตร์ 325 69 66 72 37 38 17 16 8  2 325 2.89 2.87 282 86.77 10 3.08 

เทคโนโลยี 325 44 148 97 11 8 6 1 10   325 3.20 3.41 308 94.77 10 3.08 

สังคมศึกษาฯ 325 125 32 56 37 33 10 15 7 1 9 325 3.06 2.44 283 87.08 17 5.23 

ประวัติศาสตร์ 325 206 75 32    2 10   325 3.64 2.36 313 96.31 10 3.08 

สุขศึกษาฯ 325 298 17      10   325 3.85 1.32 315 96.92 10 3.08 

ศิลปะ 650 420 131 41 21 7 2 0 14 3 11 650 3.65 2.24 620 95.38 28 4.31 

การงานอาชพีฯ 325 174 67 50 20 3   1  10 325 3.61 2.52 314 96.62 11 3.38 

ภาษาตา่งประเทศ 325 11 14 62 49 73 58 41 17   325 2.08 2.61 209 64.31 17 5.23 

IS 325 263 21 25 4 1  1 10   325 3.73 1.71 314 96.62 10 3.08 

รวม 8 กลุม่สาระ  1626 742 558 277 248 152 95 109 4 32 3843 3.18 2.53 3451 89.80 145 3.77 
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ตารางที่ 4 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 321 39 21 243 8 1   9   321 3.05 3.27 312 97.20 9 2.80 

คณิตศาสตร์ 323 37 29 55 58 36 29 36 43   323 2.20 2.56 215 66.56 43 13.31 

วิทยาศาสตร์ 322 70 81 94 10 16 9 20 22   322 2.91 2.94 271 84.16 22 6.83 

เทคโนโลยี 323 122 81 62 43 3 1  1  10 323 3.43 2.83 311 96.28 11 3.41 

สังคมศึกษาฯ 323 72 62 60 20 31 12 36 20  10 323 2.72 2.67 245 75.85 30 9.29 

ประวัติศาสตร์ 323 102 74 49 54 25 6 2 11   323 3.13 2.81 304 94.12 11 3.41 

สุขศึกษาฯ 323 137 67 49 30 29   11   323 3.29 2.65 312 96.59 11 3.41 

ศิลปะ 323 109 92 74 31 3 2  1  11 323 3.42 2.94 309 95.67 12 3.72 

การงานอาชพีฯ 323 218 17 23 10 31  13   11 323 3.53 1.83 299 92.57 11 3.41 

ภาษาตา่งประเทศ 323 119 48 49 32 22 25 14 14   323 2.99 2.52 270 83.59 14 4.33 

IS 323 119 48 49 32 22 25 14 14   323 2.99 2.52 270 83.59 14 4.33 

รวม 8 กลุม่สาระ  1144 620 807 328 219 109 135 146 0 42 3550 3.06 2.69 3118 87.83 188 5.30 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ตารางที่ 5  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 283 87 34 54 53 27 4 6 18   283 2.92 2.64 255 90.11 18 6.36 

คณิตศาสตร์ 283 45 10 39 56 44 40 28 20 1  283 2.29 2.44 194 68.55 21 7.42 

วิทยาศาสตร์ 283 38 66 42 24 29 5 62 15 2  283 2.46 2.77 199 70.32 17 6.01 

เทคโนโลยี 283 110 29 27 35 43 21 1 13 4  283 2.93 2.36 244 86.22 17 6.01 

สังคมศึกษาฯ 283 131 27 25 21 26 20 15 18   283 2.98 2.17 230 81.27 18 6.36 

ประวัติศาสตร์ 283 130 26 40 34 34 1 1 13 4  283 3.13 2.35 264 93.29 17 6.01 

สุขศึกษาฯ 283 221 18 22 7 1   14   283 3.65 1.73 269 95.05 14 4.95 

ศิลปะ 566 278 61 47 33 46 13 35 26 1 26 566 3.14 2.12 465 82.16 53 9.36 

การงานอาชพีฯ 283 130 45 36 18 21 5 12 16   283 3.15 2.40 250 88.34 16 5.65 

ภาษาตา่งประเทศ 283 42 21 20 31 32 48 71 18   283 2.07 2.27 146 51.59 18 6.36 

รวม 8 กลุม่สาระ  1212 337 352 312 303 157 231 171 12 26 3113 2.87 2.32 2516 80.82 209 6.71 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



25 
 

ตารางที่ 6  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
(เฉพาะวิชา
พ้ืนฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนท่ีได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนท่ี 

𝒙 SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 282 109 68 40 19 19 1 4 22   282 3.14 2.66 255 90.43 22 7.80 

คณิตศาสตร ์ 282 30 29 43 34 48 42 34 20 2  282 2.23 2.58 184 65.25 22 7.80 

วิทยาศาสตร ์ 282 55 67 53 7 11 27 39 23   282 2.60 2.73 193 68.44 23 8.16 

เทคโนโลย ี 282 134 89 35     8 5 11 282 3.51 2.65 258 91.49 24 8.51 

สังคมศึกษาฯ 282 34 22 51 31 34 20 30 60   282 2.03 2.42 172 60.99 60 21.28 

ประวัติศาสตร ์ 282 146 39 49 20 7 1 3 17   282 3.32 2.39 261 92.55 17 6.03 

สุขศึกษาฯ 282 124 48 36 17 32  1 24   282 3.12 2.45 257 91.13 24 8.51 

ศิลปะ 282 115 97 49    1 20   282 3.36 2.84 261 92.55 20 7.09 

การงานอาชีพฯ 282 177 27 22 9 18  2 27   282 3.29 1.95 253 89.72 27 9.57 

ภาษาต่างประเทศ 282 54 21 17 27 26 43 58 36   282 2.07 2.15 145 51.42 36 12.77 

รวม 8 กลุ่มสาระ  978 507 395 164 195 134 172 257 7 11 2820 2.87 2.48 2239 79.40 275 9.75 
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ตารางที่ 7 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
(เฉพาะวิชา
พ้ืนฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนท่ีได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนท่ี 

𝒙 SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 299 107 53 49 36 46 3 2 2 1  299 3.17 2.70 291 97.32 3 1.00 

คณิตศาสตร ์ 299 16 32 81 63 76 9 18 3 1  299 2.54 2.97 268 89.63 4 1.34 

วิทยาศาสตร ์ 897 193 173 190 138 106 29 42 16 6 4 897 2.90 2.87 800 89.19 26 2.90 

เทคโนโลย ี 299 173 56 40 18 9   3   299 3.58 2.44 296 99.00 3 1.00 

สังคมศึกษาฯ 299 99 47 57 22 45 9 17 2 1  299 3.03 2.65 270 90.30 3 1.00 

ประวัติศาสตร ์ 299 110 58 46 38 32 7 5 2 1  299 3.20 2.70 284 94.98 3 1.00 

สุขศึกษาฯ 299 226 19 11 13 15 6 6 2 1  299 3.62 1.75 284 94.98 3 1.00 

ศิลปะ 299 8 60 192 34 1   4   299 3.03 3.49 295 98.66 4 1.34 

การงานอาชีพฯ 299 211 15 46 12 13   2   299 3.65 2.01 297 99.33 2 0.67 

ภาษาต่างประเทศ 320 23 168 100 10 2   6  11 320 3.27 3.55 303 94.69 17 5.31 

รวม 8 กลุ่มสาระ  1166 681 812 384 345 63 90 42 11 15 3609 3.20 2.71 3388 93.88 68 1.88 
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ตารางที่ 8 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
(เฉพาะวิชา
พ้ืนฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนท่ีได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนท่ี 

𝒙 SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 296 86 56 54 38 51 4  6 1  296 3.06 2.80 285 96.28 7 2.36 

คณิตศาสตร ์ 296 27 27 85 38 72 15 19 13   296 2.49 2.84 249 84.12 13 4.39 

วิทยาศาสตร ์ 296 158 170 164 135 168 30 13 48  2 888 2.77 2.87 795 89.53 50 5.63 

เทคโนโลย ี 296 217 40 9 15 7 1 1  1 5 296 3.74 1.97 288 97.30 6 2.03 

สังคมศึกษาฯ 296 114 27 38 16 50 10 28 13   296 2.86 2.30 245 82.77 13 4.39 

ประวัติศาสตร ์ 296 123 72 28 26 19 21  6 1  296 3.25 2.63 268 90.54 7 2.36 

สุขศึกษาฯ 295 181 55 24 13 11 1 3 7   295 3.55 2.29 284 96.27 7 2.37 

ศิลปะ 296 133 91 52 11 2   1  6 296 3.58 2.81 289 97.64 7 2.36 

การงานอาชีพฯ 296 135 55 25 21 33 10 7 10   296 3.20 2.45 269 90.88 10 3.38 

ภาษาต่างประเทศ 296 9 29 9 30 97 59 31 32   296 1.87 2.44 174 58.78 32 10.81 

รวม 8 กลุ่มสาระ  1183 622 488 343 510 151 102 136 3 13 3551 3.04 2.54 3146 88.59 152 4.28 
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ตารางที่ 9 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 313 174 79 32 3 3 1 2 19   313 3.47 2.45 291 92.97 19 6.07 

คณิตศาสตร์ 313 82 20 50 75 48 4  16 18  313 2.68 2.53 275 87.86 34 10.86 

วิทยาศาสตร์ 313 271 169 166 133 100 25 14 46 2 13 939 2.98 2.72 839 89.35 61 6.50 

เทคโนโลยี 313 287 5   1 1 1 17  1 313 3.75 1.10 293 93.61 18 5.75 

สังคมศึกษาฯ 313 234 21 13 14 8 4 2 16 1  313 3.54 1.72 290 92.65 17 5.43 

ประวัติศาสตร์ 313 90 71 82 21 24 6 2 14 3  313 3.09 2.88 288 92.01 17 5.43 

สุขศึกษาฯ 312 29 80 90 70 24 1 1 17   312 2.86 3.20 293 93.91 17 5.45 

ศิลปะ 313 201 51 27 8 1  1  6 18 313 3.68 2.14 288 92.01 24 7.67 

การงานอาชพีฯ 313 218 40 26 13  1  15   313 3.59 2.04 297 94.89 15 4.79 

ภาษาตา่งประเทศ 320 23 168 100 10 2   6  11 320 3.27 3.55 303 94.69 17 5.31 

IS 313 172 109 13     19   313 3.54 2.57 294 93.93 19 6.07 

รวม 8 กลุม่สาระ  1781 813 599 347 211 43 23 185 30 43 4075 3.31 2.45 3751 92.05 258 6.33 
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ตารางที่ 10 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 321 39 21 243 8 1   9   321 3.05 3.27 312 97.20 9 2.80 

คณิตศาสตร์ 323 37 29 55 58 36 29 36 43   323 2.20 2.56 215 66.56 43 13.31 

วิทยาศาสตร์ 322 70 81 94 10 16 9 20 22   322 2.91 2.94 271 84.16 22 6.83 

เทคโนโลยี 323 122 81 62 43 3 1  1  10 323 3.43 2.83 311 96.28 11 3.41 

สังคมศึกษาฯ 323 72 62 60 20 31 12 36 20  10 323 2.72 2.67 245 75.85 30 9.29 

ประวัติศาสตร์ 323 102 74 49 54 25 6 2 11   323 3.13 2.81 304 94.12 11 3.41 

สุขศึกษาฯ 323 137 67 49 30 29   11   323 3.29 2.65 312 96.59 11 3.41 

ศิลปะ 323 109 92 74 31 3 2  1  11 323 3.42 2.94 309 95.67 12 3.72 

การงานอาชพีฯ 323 218 17 23 10 31  13   11 323 3.53 1.83 299 92.57 11 3.41 

ภาษาตา่งประเทศ 323 119 48 49 32 22 25 14 14   323 2.99 2.52 270 83.59 14 4.33 

IS 323 119 48 49 32 22 25 14 14   323 2.99 2.52 270 83.59 14 4.33 

รวม 8 กลุม่สาระ  1144 620 807 328 219 109 135 146 0 42 3550 3.06 2.69 3118 87.83 188 5.30 
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ตารางที่ 11 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 273 90 60 53 58 7   5   273 3.25 2.88 268 98.17 5 1.83 

คณิตศาสตร์ 273 79 70 54 24 15 13 12 5 1  273 3.09 2.87 242 88.64 6 2.20 

วิทยาศาสตร์ 259 170 142 98 58 24 37 25 3 3 34 594 3.12 2.76 492 82.83 40 6.73 

เทคโนโลยี 273 268  1     4   273 3.94 1.01 269 98.53 4 1.47 

สังคมศึกษาฯ 273 193 39 31 4  2  4   273 3.72 2.13 267 97.80 4 1.47 

สุขศึกษาฯ 273 247 22      4   273 3.90 1.48 269 98.53 4 1.47 

ศิลปะ 273 200 47 11 3 1   4 3 4 273 3.74 2.03 262 95.97 11 4.03 

การงานอาชพี 273 237 13 11 5 3   4   273 3.83 1.54 269 98.53 4 1.47 

ภาษาตา่งประเทศ 273 42 41 49 77 53 3 3 5   273 2.80 2.93 262 95.97 5 1.83 

รวม 8 กลุม่สาระ  1526 434 308 229 103 55 40 38 7 38 2778 3.49 2.18 2600 93.59 83 2.99 
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ตารางที่ 12 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(เฉพาะวิชา
พื้นฐาน) 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รวมผู้
ได้รับ
การ

ตัดสิน
ผล
การ
เรียน 

ผลการเรียน นักเรียนที่ได้
เกรด 2 ขึ้นไป 

นักเรียนที่ 

�̅� SD 

มี 0,ร,มส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 273 138 51 34 11 15 3 8 13   273 3.31 2.42 249 91.21 13 4.76 

คณิตศาสตร์ 273 46 71 73 27 23 6 8 9 10  273 2.86 3.03 240 87.91 19 6.96 

วิทยาศาสตร์ 273 314 158 149 45 54 11 40 11 33  815 3.11 2.61 720 88.34 44 5.40 

เทคโนโลยี 273 257 11      5   273 3.91 1.26 268 98.17 5 1.83 

สังคมศึกษาฯ 273 230 19 15 1 3   5   273 3.81 1.65 268 98.17 5 1.83 

สุขศึกษาฯ 273 255 9 1    4 4   273 3.88 1.24 265 97.07 4 1.47 

ศิลปะ 273 215 21 19 11 2   3  2 273 3.77 1.81 268 98.17 5 1.83 

การงานอาชพี 273 230 1 17 20    5   273 3.75 1.52 268 98.17 5 1.83 

ภาษาตา่งประเทศ 273 30 35 33 38 82 39 4 12   273 2.43 2.72 218 79.85 12 4.40 

รวม 8 กลุม่สาระ  1715 376 341 153 179 59 64 67 43 2 2999 3.42 2.03 2764 92.16 112 3.73 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ตารางที่ 13 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ เฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน
ที่ได้เกรด 2 

ขึ้นไป ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 93.37 91.04 90.11 97.32 92.97 98.17 93.83 

คณิตศาสตร ์ 75.41 76.62 68.55 89.63 87.86 88.64 81.11 

วิทยาศาสตร ์ 79.94 86.77 70.32 89.19 89.35 82.83 83.06 

เทคโนโลย ี 99.17 94.77 86.22 99.00 93.61 98.53 95.21 

สังคมศึกษาฯ 96.69 87.08 81.27 90.30 92.65 97.80 90.96 

ประวัติศาสตร ์ 96.41 96.31 93.29 94.98 92.01 - 94.59 

สุขศึกษาฯ 96.94 96.92 95.05 94.98 93.91 98.53 96.05 

ศิลปะ 86.88 95.38 82.16 98.66 92.01 95.97 91.84 

การงานอาชีพฯ 99.45 96.62 88.34 99.33 94.89 98.53 96.19 

ภาษาต่างประเทศ 58.29 64.31 51.59 94.69 94.69 95.97 76.58 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ 14 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ เฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน
ที่ได้เกรด 2 

ขึ้นไป ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 88.46 97.20 90.43 96.28 92.65 91.21 92.70 

คณิตศาสตร ์ 57.42 66.56 65.25 84.12 84.35 87.91 74.27 

วิทยาศาสตร ์ 77.20 84.16 68.44 89.53 86.79 88.34 82.41 

เทคโนโลย ี 94.23 96.28 91.49 97.30 75.40 98.17 92.15 

สังคมศึกษาฯ 83.24 75.85 60.99 82.77 93.29 98.17 82.39 

ประวัติศาสตร ์ 82.97 94.12 92.55 90.54 90.42  90.12 

สุขศึกษาฯ 62.43 96.59 91.13 96.27 83.71 97.07 87.87 

ศิลปะ 93.41 95.67 92.55 97.64 76.36 98.17 92.30 

การงานอาชีพฯ 90.38 92.57 89.72 90.88 89.46 98.17 91.86 

ภาษาต่างประเทศ 53.30 83.59 51.42 58.78 92.97 79.85 69.99 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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๑.๑๐ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

              จำแนกตามกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 
กิจกรรมแนะแนว 

รวม 
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน 

รวม ลส,นน,ยว,บพ,รด 
รวม 

ชุมนุม 
รวม 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 362 3 365 362 3 365 362 3 365 365 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 315 10 325 322 3 325 324 1 325 325 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 266 17 283 283 0 283 282 1 283 283 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 295 4 299 297 2 299 297 2 299 299 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 279 34 313 312 1 313 300 13 313 313 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 262 11 273 271 2 273 270 3 273 273 

รวม 1417 79 1858 1847 11 1858 1473 23 1858 1858 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

แสดงผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ปีการศึกษา 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

แสดงผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ปีการศึกษา 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

แสดงผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ปีการศึกษา 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน
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๑.๑๑ ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ 

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ภาพรวมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2561-2563 ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ

ระดับประเทศ 
 

ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

2561 37.16 36.75 37.48 37.25 
2562 34.43 35.30 36.52 36.30 
2563 - - - - 

 

 

 

 

 
\ 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ 

                 ระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

• คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - 
ภาพรวม - - - - 
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แผนภูมิเปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ภาพรวมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561-2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

2561 27.19 29.51 32.11 31.59 
2562 28.22 29.80 32.62 32.34 
2563 28.88 31.06 33.04 32.68 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาพรวมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561-2563

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561-2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

• คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 38.94 42.92 45.22 44.36 
ภาษาอังกฤษ 24.71 26.26 29.73 29.94 
คณิตศาสตร์ 21.51 23.37 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร์ 28.88 31.06 33.04 32.68 
สังคมศึกษาฯ 33.72 35.46 36.32 35.93 
ภาพรวม 29.55 31.81 40.46 33.79 
 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาพรวม

ระดับโรงเรียน 38.94 24.71 21.51 28.88 33.72 29.55

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 42.92 26.26 23.37 31.06 35.46 31.81

ระดับ สพฐ. 45.22 29.73 26.33 33.04 36.32 40.46

ระดับประเทศ 44.36 29.94 26.04 32.68 35.93 33.79
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แผนภูมิเปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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กราฟแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

๑.๑๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

3. มีวินัย 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

4. ใฝ่เรียนรู้ 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

5. อยู่อย่างพอเพียง 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

7. รักความเป็นไทย 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

8. มีจิตสาธารณะ 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

9.กตัญญู 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

รวม 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ 
 

  

 

  

  

 

 

 

 



40 
 

0

50

100

150

200

250

300

กราฟแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ตารางที่ 2๑ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

3. มีวินัย 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

4. ใฝ่เรียนรู้ 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

5. อยู่อย่างพอเพียง 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

7. รักความเป็นไทย 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

8. มีจิตสาธารณะ 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

9.กตัญญู 323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

รวม 2,907 117 36.18 45 13.14 225 70.92 2,520 779.76 2,907 900 2,790 863.82 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ 
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กราฟแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ตารางที่ 2๒ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 272 11 4.06 0 0 5 1.83 256 94.11 272 100 261 95.94 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

3. มีวินัย 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

4. ใฝ่เรียนรู้ 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

5. อยู่อย่างพอเพียง 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

7. รักความเป็นไทย 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

8. มีจิตสาธารณะ 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

9.กตัญญู 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

รวม 272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 
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กราฟแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ตารางที่ 2๓ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

3. มีวินัย 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

4. ใฝ่เรียนรู้ 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

5. อยู่อย่างพอเพียง 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

7. รักความเป็นไทย 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

8. มีจิตสาธารณะ 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

9. กตัญญู 296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

รวม 2,664 54 17.73 9 2.52 189 63.81 2412 815.13 2664 900 2610 882.27 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 
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กราฟแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ตารางที่ 2๔ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียนท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับการ

ประเมิน 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

3. มีวินัย 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

4. ใฝ่เรียนรู้ 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

5. อยู่อย่างพอเพียง 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

7. รักความเป็นไทย 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

8. มีจิตสาธารณะ 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

9.กตัญญู 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

รวม 2,817 180 6.39 18 0.64 27 0.96 2,592 92.01 2,817 100 2,637 93.61 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ 
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กราฟแสดงผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ตารางที่ 2๕ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน ์
กษัตรยิ ์

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

2. ซื่อสัตย์สจุริต 273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

3. มีวินยั 273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

4. ใฝ่เรยีนรู ้ 273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

5. อยูอ่ยา่ง
พอเพยีง 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

6. มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

7. รักความเป็น
ไทย 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

8. มีจิต
สาธารณะ 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

9.กตัญญ ู 273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

รวม 273 45 16.47 135 49.41 918 336.24 1,359 497.79 2,457 900 2,412 887.49 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
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ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  

คุณลักษณะ 

ที่ประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ทั้งหมด 
ที่เข้ารบั

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 364 1.1 2.7 5.5 90.7 100 98.9 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 323 4 1.5 7.7 86.8 100 96 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 272 4 0 1.8 94.2 100 96 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 296 2 0.3 7 90.7 100 98 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 313 6.4 0.6 0.9 92.1 100 93.6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 273 1.8 5.5 37.4 55.3 100 98.2 

รวม 1841 3.2 1.8 10.1 84.9 100 95.3 

ที่มา:วัดผล 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๖ 
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๑.๑๓ ผลการประเมินการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จำแนกตามระดับช้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

จำนวน 

ผู้เรียน 

ท่ีเข้ารับ

การ

ประเมิน 

ผลการประเมินมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา   

ผู้เรียนไม่จบ

หลักสูตร 
ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนท่ีมี 

ผลการประเมิน 

ในระดับดีข้ึนไป 

จำนว

น 

ร้อย

ละ 
จำนวน 

ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๖๔ ๓ ๐.๘๒ ๒๐ ๕.๔๙ ๑๒๖ ๓๔.๖๒ ๒๑๕ ๕๙.๐๗ ๓๖๑ ๙๙.๑๘ ๓๔๑ ๙๓.๖๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๓ ๔ ๑.๒๔ ๑๘ ๕.๕๗ ๙๕ ๒๙.๔๑ ๒๐๖ ๖๓.๗๘ ๓๑๙ ๙๘.๗๖ ๓๐๑ ๙๓.๑๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๘๒ ๓ ๑.๐๖ ๑๑ ๓.๙๐ ๗๙ ๒๘.๐๑ ๑๘๙ ๖๗.๐๒ ๒๗๙ ๙๘.๙๔ ๒๖๘ ๙๕.๐๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙๖ ๕ ๑.๖๙ ๑๐ ๓.๓๘ ๘๕ ๒๘.๗๒ ๑๙๖ ๖๖.๒๒ ๒๙๑ ๙๘.๓๑ ๒๘๑ ๙๔.๙๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓๑๓ ๖ ๑.๙๒ ๑๕ ๔.๗๙ ๙๕ ๓๐.๓๕ ๑๙๗ ๖๒.๙๔ ๓๐๗ ๙๘.๐๘ ๒๙๒ ๙๓.๒๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๗๓ ๔ ๑.๔๗ ๑๗ ๖.๒๓ ๗๖ ๒๗.๘๔ ๑๗๖ ๖๔.๔๗ ๒๖๙ ๙๘.๕๓ ๒๕๒ ๙๒.๓๑ 

รวม ๑๘๕๑ ๒๕ ๑.๓๕ ๙๑ ๔.๙๒ ๕๕๖ ๓๐.๐๔ ๑๑๗๙ ๖๓.๗๐ ๑๘๒๖ ๙๘.๖๕ ๑๗๓๕ ๙๓.๗๓ 
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กราฟแสดงรอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนท่ีไดร้บัการประเมิน ความสามารถในการอา่น 

เขียน การสือ่สารและการคิดค านวณ ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑-๖
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ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการประเมินความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น

และแก้ปัญหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของผู้เรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จำแนกตามระดับช้ัน  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

จำนวน 

ผู้เรียน 

ท่ีเข้ารับ

การ

ประเมิน 

ผลการประเมินมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา   

ผู้เรียนไม่จบ

หลักสูตร 
ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนท่ีมี 

ผลการประเมิน 

ในระดับดีข้ึนไป 

จำนวน 
ร้อย

ละ 
จำนวน 

ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๖๔ ๓ ๐.๘๒ ๑๗ ๔.๖๗ ๑๒๙ ๓๕.๔๔ ๒๑๕ ๕๙.๐๗ ๓๖๑ ๙๙.๑๘ ๓๔๔ ๙๔.๕๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒๓ ๔ ๑.๒๔ ๑๘ ๕.๕๗ ๙๕ ๒๙.๔๑ ๒๐๖ ๖๓.๗๘ ๓๑๙ ๙๘.๗๖ ๓๐๑ ๙๓.๑๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๘๒ ๓ ๑.๐๖ ๙ ๓.๑๙ ๘๑ ๒๘.๗๒ ๑๘๙ ๖๗.๐๒ ๒๗๙ ๙๘.๙๔ ๒๗๐ ๙๕.๗๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙๖ ๕ ๑.๖๙ ๑๐ ๓.๓๘ ๘๕ ๒๘.๗๒ ๑๙๖ ๖๖.๒๒ ๒๙๑ ๙๘.๓๑ ๒๘๑ ๙๔.๙๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๓๑๓ ๖ ๑.๙๒ ๑๐ ๓.๑๙ ๙๘ ๓๑.๓๑ ๑๙๙ ๖๓.๕๘ ๓๐๗ ๙๘.๐๘ ๒๙๗ ๙๔.๘๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๗๓ ๔ ๑.๔๗ ๑๗ ๖.๒๓ ๗๖ ๒๗.๘๔ ๑๗๖ ๖๔.๔๗ ๒๖๙ ๙๘.๕๓ ๒๕๒ ๙๒.๓๑ 

รวม ๑๘๕๑ ๒๕ ๑.๓๕ ๘๑ ๔.๓๘ ๕๖๔ ๓๐.๔๗ ๑๑๘๑ ๖๓.๘๐ ๑๘๒๖ ๙๘.๖๕ ๑๗๔๕ ๙๔.๒๗ 
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กราฟแสดงรอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการประเมิน ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นและ

แกปั้ญหาของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑-๖
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๑.๑๔ แสดงผลการประเมินสมรรถนะ ๕ ประการ 

ตารางที่ ๒๙ แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรยีนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถใน
การสือ่สาร 

364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

2. ความสามารถใน
การคิด 

364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

4. ความสามารถใน
การใชท้ักษะชีวิต 

364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

5. ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี

364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

รวม 364 4 1.09 10 2.75 20 5.49 330 90.66 364 100 360 98.90 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงร้อยละผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ตารางที่ ๓๐ แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรยีนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

2. ความสามารถในการ
คิด 

323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

323 13 4.02 5 1.46 25 7.88 280 86.64 323 100 310 95.98 

รวม 323 65 4.02 25 1.46 125 7.88 1400 86.64 1615 100 1860 95.98 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ตารางที่ ๓๑ แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรยีนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

272 11 4.06 0 0 5 1.83 256 94.11 272 100 261 95.94 

2. ความสามารถในการ
คิด 

272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

272 11 4.75 0 0 5 1.92 256 98.08 272 100 261 95.94 

รวม 272 55 4.06 0 0 25 1.83 1280 94.11 1360 100 1305 95.94 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ตารางที่ ๓๒ แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรยีนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถใน
การสือ่สาร 

296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

2. ความสามารถใน
การคิด 

296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

4. ความสามารถใน
การใชท้ักษะชีวิต 

296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

5. ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี

296 6 1.97 1 0.28 21 7.09 268 90.57 296 100 290 98.03 

รวม 296 30 1.97 5 0.28 105 7.09 1340 90.57 1480 100 1450 98.03 
ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
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กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม
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ตารางที่ ๓๓ แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรยีนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

2. ความสามารถในการ
คิด 

313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

รวม 313 20 6.39 2 0.64 3 0.96 288 92.01 313 100 293 93.61 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
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กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ตารางที่ ๓๔ แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรยีนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำแนกตามรายคุณลักษณะ และผลการประเมิน 

คุณลักษณะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผู้เรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 

รวมผู้เรียนที่มี 

ผลการประเมิน 

ในระดับ 

ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

2. ความสามารถในการ
คิด 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี

273 5 1.83 15 5.49 102 37.36 151 55.31 273 100 268 98.61 

รวม 273 25 1.83 75 5.49 510 37.36 755 55.31 1365 100 1340 98.61 

ที่มา : งานวัดผล 

กราฟแสดงผลร้อยละการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ตารางที่ ๓๕ แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  

              จำแนกตามกิจกรรม 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

แสดงผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ปีการศึกษา 2563

ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับชั้น 
กิจกรรมแนะแนว 

รวม 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนกัเรียน 

รวม ลส,นน,ยว,บพ,รด 
รวม 

ชุมนมุ 
รวม 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 362 3 365 362 3 365 362 3 365 365 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 315 10 325 322 3 325 324 1 325 325 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 266 17 283 283 0 283 282 1 283 283 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 295 4 299 297 2 299 297 2 299 299 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 279 34 313 312 1 313 300 13 313 313 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 262 11 273 271 2 273 270 3 273 273 

รวม 1417 79 1858 1847 11 1858 1473 23 1858 1858 
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๑.๑๕  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ฯลฯ  
ตารางที่ ๓๖ แสดงผลการประเมินมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำแนกตามระดับชั้น  
 

ที่มา: งานทะเบียน 
 

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โดยการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ“กล้าใหม่...ใฝ่ รู้” ปี ๒๕๖๓ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 

 

 

ระดับชั้น 

จำนวน 
ผู้เรียน 
ท่ีเข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินมีความสามารถมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ผู้เรียนไม่จบ
หลักสูตร 

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม รวม 
รวมผูเ้รยีนที่ม ี
ผลการประเมิน 
ในระดับดีขึน้ไป 

จำนวน ร้อย
ละ จำนวน ร้อย

ละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓59 13 3.6 7 1.9 40 11.2 299 83.3 346 96.4 346 96.4 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 333 23 6.9 10 3 16 4.8 284 85.3 310 93.1 300 90.1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 283 22 7.7 0 0 12 4.2 249 88 261 92.2 261 92.2 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 297 7 2.4 5 1.7 20 6.7 265 89.2 290 97.6 285 96 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 313 20 6.4 5 1.6 11 3.5 277 88.5 293 93.6 288 92 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 273 5 1.8 10 3.7 11 4 247 90.5 268 98.2 258 94.5 

รวม 1858 90 4.8 37 2.0 110 5.7 1621 75.1 1768 95.2 1768 95.2 
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เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โดยการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ“กล้าใหม่...ใฝ่ รู้” ปี ๒๕๖๓ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 
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ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า)  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อผลงาน : มินิแทร็กเตอร์ 
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ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า)  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อผลงาน : เตาเผาชีวมวล 
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รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ การประกวดสภานักเรียนดีเด่น  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 
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๑.๑๖  ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
ตารางที่ ๓๗ ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน 

 (ข้อมูล ณ 
วันที่ ๑๐ 

พ.ย.) 

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านน้ำหนัก ด้านส่วนสูง ด้านสมมรรถภาพทางกาย ด้านสุขภาพจิต 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.๑ 359 265 73.82 345 96.10 359 100 359 100 

ม.๒ 316 225 71.20 274 86.71 316 100 316 100 
ม.๓ 271 191 70.48 221 81.55 271 100 271 100 
ม.๔ ๒๙7 238 80.13 250 84.18 ๒๙7 100 ๒๙7 100 
ม.๕ ๓๑0 213 68.71 289 93.23 ๓๑0 100 ๓๑0 100 
ม.๖ ๒67 179 67.04 253 94.76 ๒67 100 ๒67 100 
รวม 1820 1311 72.03 1632 89.67 1820 100 1820 100 
 ที่มา : งานอนามัย 
ผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คิดเป็น ร้อยละ 90.42 
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ผลการประเมินสุขภาพกายและลักษณะจิตสงัคมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

ด้านน้้าหนัก ด้านส่วนสูง ด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านสุขภาพจิต
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๑.๑๗ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
    

  ๑.๑๗.๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ลำดับที่ แหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

๑ ศูนย์ศาสตร์พระราชา อาคารศูนย์ศาสตร์พระราชา 
๒ สภานักเรียน ห้องสภานักเรียนอาคาร ๒ 
๓ ธนาคารขยะ สวนป่าภูมิรักษ์ 
๔ ห้องประวัติกษัตริย์นักคิด อาคารศูนย์ศาสตร์พระราชา 
๕ ศูนย์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Professional Learning Community (PLC) 
อาคาร ๕ ห้อง PLC 

๖ ธนาคารโรงเรียน/ธนาคารความดี ธนาคารโรงเรียน 
๗ ศูนย์ยุวเกษตร อาคารโรงฝึกงานเกษตร 
๘ ศูนย์ ICT ชุมชน ห้องสมุด 
๙ ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการมีงานทำปัญญาภิวัฒน์ บ้านนาเชือก อ´นาเชือก จ.มหาสารคาม 

๑๐ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ บ้านนาเชือก อ´นาเชือก จ.มหาสารคาม 
๑๑ บริษัทสร้างการดี อาคาร ๒ 

ที่มา :งานแหล่งเรียนรู้   
  

  ๑.๑๗.๒ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ลำดับที่ แหล่งเรียนรู้ (ชื่อ) ที่ตั้ง (ภายใน/ภายนอก) 

๑. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน บ้านนาเชือก อ´นาเชือก จ.มหาสารคาม 
๒. อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ บ้านหนองแสง อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 
๓. ห้องสมุดประชาชน อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 
๔. ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน บ้านหนองทิศสอนอ.นาเชือก 

จ.มหาสารคาม 
๕. แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ/ประเพณี/วัฒนธรรม   วัดทุกหมู่บ้าน  อบต.  ทุกแห่ง  ฯลฯ 

ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ญาติ พ่ีน้องของนักเรียน 
๖. แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  ได้แก่  อาชีพเกษตรกร  

ค้าขาย  รับจ้าง ช่างไม้  ช่างซ่อม 
ทุกหมู่บ้าน  อบต.  ทุกแห่ง  ฯลฯ 
ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ญาติ พ่ีน้องของนักเรียน 

๗. แหล่งเรียนรู้หน่วยงานราชการ   ได้แก่  สถานี
อนามัย  โรงพยาบาล  สถานีตำรวจ  ที่ดินอำเภอ  
เกษตรอำเภอ  ปศุสัตว์อำเภอ  อ่านเก็บน้ำห้วยค้อ 
ฯลฯ 

แหล่งเรียนรู้หน่วยงานราชการ    

๘. แหล่งเรียนรู้องค์กรส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล  ฯลฯ 
๙. แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนาได้แก่  

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอนาเชือก   
- ศูนย์พัฒนาจิตจังหวัดมหาสารคาม  
วัดป่าหนองคู ตำบลหนองกุง  

เทศนาเชือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก 
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ลำดับที่ แหล่งเรียนรู้ (ชื่อ) ที่ตั้ง (ภายใน/ภายนอก) 
- วัดป่าโคกดินแดง   
- วัดป่าภูกระแต  
- วัดในอำเภอนาเชือก ฯลฯ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
อำเภอนาเชือก 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่   
ศูนย์ศิลปาชีพโคกก่อง  ตำบลหนองแดง  กลุ่ม
แม่บ้านวิทยากรท้องถิ่น 

ตำบลหนองแดง  อ.นาเชือก 
จ.มหาสารคาม 

๑๑. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  เช่น   
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน   
- ศูนย์พัฒนาจิตจังหวัดมหาสารคาม   
วัดป่าหนองคู  ตำบลหนองกุง  
-ศูนย์  OTOP บ้านห้วยทราย ฯลฯ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก 

ที่มา :งานแหล่งเรียนรู้   
 
๑.๑๘ ข้อมูลงบประมาณ 
       ๑) ที่ใช้จ่ายจริง ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ประเภทงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ 
เงินอุดหนุนรายหัว  5,698,803.80 
เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4,601,118.07 
 

เงินรายได้ของสถานศึกษา  1,323,306 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  11,623,227.87 

ที่มา : งานการเงิน 
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๒) การจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการศึกษา  
งบประมาณจำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ๑/๒๕๖๓ 

 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3,097,894 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 1,554,926 

กลุ่มบริหารงบประมาณและสัมพันธ์ชุมชน 857,500 

กลุ่มบริหารทั่วไป 14,119,607 

รวม 6,387,320 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,097,894
1,554,926 857,500

14,119,607

19,629,927

แผนภูมิแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้าง
การบริหารงานของสถานศึกษา 1/2563
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งบประมาณจำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
 

 

งบประมาณจำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ (บาท) 

กลุ่มอำนวยการ 181,765 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และบุคคล 1,009,548 

กลุ่มบริหารงานยุทธศาสตร์ แผนงานและสัมพันธ์ชุมชน 290,772 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1,196,000 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 77,728 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  734,222 

กลุ่มบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 113,139 

ระดับชั้น ม.1-ม.6 856,470 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  485,200 

รวม 4,944,844 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้าง
การบริหารงานของสถานศึกษา ๒/2563
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๑.๑๙  ผลการประเมินภายในรอบท่ีผ่านมา 
        ๑.๑๙.๑  ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๑)   

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี  
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ  คะแนน

เฉลี่ย  
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๘๕.๒๑ ๙๐.๒๙  ๔.๖ ยอดเยี่ยม 
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๘๒ ๙๔.๔๗ ๕  ยอดเยี่ยม  

         ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๘๑ ๙๔.๐๒  ๕  ยอดเยี่ยม  

         ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๒ ๙๒ ๕  ยอดเยี่ยม  
         ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๘๕ ๙๓.๙๔ ๕  ยอดเยี่ยม  

         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

๗๕ ๗๙.๓๒  ๓  ดี  

         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  

๘๕ ๘๘ ๕  ยอดเยี่ยม  

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๘.๗๕ ๙๔.๙๓ ๕  ยอดเยี่ยม  
         ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

๘๕ ๙๖.๗๓  ๕  ยอดเยี่ยม  

         ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๙๐ ๙๖ ๕  ยอดเยี่ยม  
         ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  

๙๐ ๙๕ ๕  ยอดเยี่ยม  

         ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ๙๐ ๙๒  ๕  ยอดเยี่ยม  
สรุปมาตรฐานที่ ๑ ๘๖.๙๘ ๙๒.๖๑  ๔.๘  ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
    ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
กำหนด ชัดเจน  

๙๐ ๙๔ ๕  ยอดเยี่ยม  

    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ๙๐ ๙๒  ๕  ยอดเยี่ยม  

    ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๘๕ ๙๐  ๕  ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี  
 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ  คะแนน

เฉลี่ย  
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

๘๕ ๙๐  ๕  ยอดเยี่ยม  

    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 

๘๕ ๙๕  ๕  ยอดเยี่ยม  

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

๘๕ ๙๕ ๕  ยอดเยี่ยม  

สรุปมาตรฐานที่ ๒  ๘๖.๖๖ ๙๒.๖๖  ๕  ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    

    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๒ ๙๑.๒๘  ๕  ยอดเยี่ยม  

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘๓ ๙๑.๑๓  ๕  ยอดเยี่ยม  

    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๒ ๙๒.๑๓  ๕  ยอดเยี่ยม  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๘๒ ๙๐.๘๑  ๕  ยอดเยี่ยม  

  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘๒ ๙๑.๒๖  ๕  ยอดเยี่ยม  

สรุปมาตรฐานที่ ๓   ๙๑.๓๒ ๕  ยอดเยี่ยม  
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ๙๒.๑๙  ๔.๙๓  ยอดเยี่ยม  

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๒๐    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
         ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสอง)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  

 ระดับคุณภาพ   

ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก  
 ด้านนักเรียน  

 
มาตรฐานที่ ๑.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พ่ึงประสงค์    / 
มาตรฐานที่     ๒  ผู้เรียนมีสขุนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    / 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  

 ระดับคุณภาพ   

ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก  
มาตรฐานที่     ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี
และกีฬา 

   / 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                                
คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์                    
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

   / 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร   /  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง                       
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   / 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้แ ละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต 

   / 

ด้านคร ู

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

   / 
 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี                    
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   / 
 

ด้านผู้บริหาร  

มาตรฐานที่ ๑๐ มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    / 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงาน                     
อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา   

   / 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงาน                     
อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา   

   / 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

   / 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน และ  
ท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   / 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   / 
 

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒)ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม)       
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   
 

 
/ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    / 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา                    
   / 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  

   / 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  /   
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   / 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   / 

ด้านครู  
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                         

   ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
   / 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   / 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมภีาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร       
    จัดการ                    

   / 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการ 
    บริหารงาน  อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ 
    เป้าหมายการศึกษา 

   / 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                           
    โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   / 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ    
    ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   / 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
   กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   / 

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๓.๘๖ 
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................-................................... 
 

๓) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบส่ี)    
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
     ๑) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

      จุดเด่น 
 การบริหารจัดการโรงเรียนในฝันแบบก้าวกระโดด ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน ๕ องค์กร
หลัก” ได้มีกระบวนการต่อเนื่องทั้งระบบโดย 

 ๑)  วางแผนจัดทำกรอบการเรียนรู้  ๕ กลยุทธ์ 
 ๑.๑  ระบบบริหารจัดการ ได้ปรับโครงสร้างบริหารงานเป็น  ๑๐  ฝ่ายครอบคลุม ทั้ง
โรงเรียน และจัดสร้างโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่เป็น ๖ โรงเรียน มีครูใหญ่ระดับชั้น  เป็นผู้บริหาร  โดย
ประสานงานร่วมกันกับหัวหน้ากลุ่มสาระ ครู  คณะกรรมการ ๕ องค์กรหลักของโรงเรียน ร่วมวางแผนพัฒนา
โดยใช้ข้อมูลจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 ๑.๒  ด้านภาคีเครือข่าย ได้เน้นให้ ๕ องค์กรหลักของโรงเรียน ประกอบด้วย กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการสมาคมผู้ปกครอง  กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า  กรรมการกองทุนแนะแนว และ
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ทุกองค์กรจะมีการกำหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ อย่างชัดเจน กล่าวคือ 
 ๑.๒.๑ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบาย วางแผน  
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาวิชาการ บริหารหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๑.๒.๒ กรรมการสมาคมผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่วางแผน ดำเนินงานให้สนับสนุน 
งบประมาณ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒.๓ กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าฯ มีบทบาทหน้าที่วางแผนงานการระดมทุน  เพ่ือ
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นอย่างต่อเนื่อง เต็มศักยภาพ 
 ๑.๒.๔ กรรมการกองทุนแนะแนว มีบทบาทหน้าที ่ระดมทุน เพื ่อสนับสนุนให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนดี ประพฤติดี ยากจน ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๑.๒.๕ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้การดูแล 
ร่วมแก้ปัญหาผู้เรียนตามระบบดูแลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ ๕ องค์กรหลักของโรงเรียน
ดังกล่าว มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ทุกองค์กรได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินได้อย่างแท้ จริง ส่งผลให้
การพัฒนาการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ๑.๓  ด้านหลักสูตและการเรียนรู้ ได้เน้นให้แต่ละโรงเรียนเล็กนำการบูรณาการแบบ
คู่ขนานมาใช้ในระดับชั้นเพ่ือให้มีความเชื่อมโยงทั้งเนื้อหา กิจกรรมเสริมทักษะ ได้เน้นให้แต่ละระดับชั้นบูรณา
การร่วมด้วย โครงงานร่วมกันทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพ่ือฝึกทักษะการคิด ทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการ
ดำรงชีวิตให้กับนักเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนได้ทำโครงงานอย่างน้อย ๑ โครงงาน /ภาคเรียน 
 ๑.๔  ด้านผู้บริหาร ครู บุคลากร อื่นๆ ได้เน้นให้พัฒนาวิสัยทัศน์ การคิด ทักษะการทำงาน 
โดยนำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาให้ความรู ้ แล้วนำการศึกษาดูงานมาช่วยเปิดวิสัยทัศน์ นำการ
ประชุมสัมมนามาช่วยประเมินทบทวนการทำงาน ทำเป็นวงจรภาคเรียนละ ๑ รอบวงจร โดยใช้วงจรคุณภาพ   
PDCA   มาช่วยกระตุ้นให้ทุกคนคนเกิดการเรียนรู้ เกิดการฝึกทักษะโดยใช้โรงเรียนเป็นสถ านที่ฝึกหัด นำ
กิจกรรมการเรียนรู้นิทรรสการ  นักเรียน สื่อ เป็นแบบฝึกหัด 
 ๑.๕   ด้านสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ ได้ขยายเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยช่วยเหลือของสมาคมผู้ปกครอง กำหนดให้ครูทุกคนใช้โปรแกรมการเรียนการสอน กำหนดใช้
สารสนเทศและการออกแบบเป็นสารสนเทศและการออกแบบเป็นสาระพื้นฐาน นักเรียนทุกคนต้องได้เรียน
และเปิดรายวิชาเทคโนโลยีเป็นหลักสูตรสาระท้องถิ่นให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
      ๒)   แต่ละส่วนดำเนินงานไปตามขั้นตอนของแต่ละด้านนั้น กำหนดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
ทั้งระบบด้านอื่นต้องมีส่วนร่วมไปพร้อม เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมบูรณาการ มีครูใหญ่ ๖ ระดับชั้น
ดำเนินการโดยมีกรรมการ ๕ องค์กรสนับสนุน มีฝ่ายบริหารกำกับดูแล  การดำเนินงานเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
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ในการจัดกิจกรรม โดย ๕ องค์กรสนับสนุนงบประมาณ โดยให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ การอบรม ศึกษา
ดูงานอย่างต่อเนื่อง 
 

   จุดควรพัฒนา 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการสอนซ่อมเสริม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่อยู่ในระดับปรับปรุง เช่น
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นประการแรก ทั้งนี้การสอนซ่อมเสริมควร
พิจารณาดำเนินการให้หลากหลาย เช่นครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการหรือพิจารณาเชิญวิทยากรภายนอกจาก
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นหรือครูชำนาญการพิเศษ จากต่างสถานศึกษาเข้ามาเป็นตัวกระตุ้น สร้างความ
หลากหลายในการเรียนรู้ 
 ๒. เนื่องจากผู้เรียนบางส่วนยังขาดคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม
อย่างประหยัด ควรจัดกิจกรรมที่มุ ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านการประหยัดสิ่งของส่วนรวม  เช่น การกำหนด
มาตรการ การใช้น้ำ - ไฟฟ้า - โต๊ะเก้าอี้ ให้ชัดเจน  ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมทุกเดือน และจัดอบรม
คุณธรรมด้านความประหยัดอย่างสม่ำเสมอ  สำหรับความสามารถและทักษะในด้านการวิพากษ์ วิจารณ์   
แสดงความชื่นชม หรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น  ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออก โดยการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างท่ัวถึงทุกคน 
 ๓.  ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนการสอนมากขึ้น ตลอดจนควรค้นคว้าวิธีแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ถูกต้อง - เหมาะสม เป็นรูปธรรม มากขึ้น 
 ๔. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ ดังนั้นสถานศึกษาสามารถพิจารณาใช้สื่อ เทคโนโลยีประเภท  CD-
ROM CAI โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกฝนจนเกิดทักษะเป็นอย่างดี 
 ๕. ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อธรรมชาตินั้น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ
และใช้สื่อที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบโดยเฉพาะสื่อธรรมชาติ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการผลิตสื่อและใช้สื่อให้อย่างหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อที่มีอยู่แล้ว  
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควบคู่กับการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วอย่าง
หลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ๖. สถานศึกษาควรเน้นการดำเนินงานให้ครบวงจร (PDCA) โดยเฉพาะการประเมินผลและการ
นำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานทุกงานๆ ส่วนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งงานที่เป็นแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ครู สถานศึกษา ชุมชน  ทั้งนี้การประเมินผลควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกเพ่ือสะท้อนข้อเท็จจริงที่รอบด้านและสามารถนำไปสู่การพัฒนา
สถานศึกษาในทุกๆระบบย่อยอย่างรอบด้าน 
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สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  

 ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ มีอาชีพทำการเกษตร ปลูกข้าว  ปลูกอ้อย  ปลูกมันสำปะหลัง  และ
เลี้ยงสัตว์(วัว)จึงมีรายได้ต่อคน/ปี อยู่ในเกณฑ์ต่ำ  ครอบครัวจึงมีฐานะปานกลางและยากจน  ส่วนใหญ่
ประชากรบางส่วนจึงได้ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   
ทำให้แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อชั้นสูงเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  ลดน้อยลงผู้เรียนบางส่วนอยู่กับ
ครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ  เช่นปู่ย่า  ตายาย   เนื่องจากบิดา - มารดา ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดหรือบิดา
มารดาหย่าร้างกัน  จึงทำให้เกิดปัญหา  ด้านกำกับดูแลความประพฤติ และพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 จุดเด่น  
           ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอก
สถานศึกษา  คิดเป็นทำเป็นมีความสามารถด้านการคิดมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  พัฒนา
สถานศึกษาบรรลุตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
     ๓. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้โดยกำหนดเป้าหมาย 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  จัดเตรียมและใช้สื่อเหมาะกับ
กิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
               ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพระดับปรับปรุงเร่งด่วน  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสุขศึกษาและพลศึกษามีคุณภาพต้องปรับปรุง  ควรได้รับการ
ฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติ  ฝึกแก้ปัญหา  ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยง
ประสบการณ์กับชีวิตจริง  มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ เช่น  ทดสอบ  
ดูผลงาน  การสังเกต  การปฏิบัติจริง  ใบงาน  โครงงาน  และแบบรายงาน  เป็นต้น  นำผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  มีมาตรการ
ในการปฏิบัติงานสอนของครู  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำ  มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ  ปรับปรุงแก้ไขในการ
ดำเนินงาน 
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๒) จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
      จุดเด่น 
   ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีวินัยและมีจิตสาธารณะ  
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ ยึดหลักบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายพึงพอใจ  
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และทำงานเป็นทีม 

 

     จุดที่ควรพัฒนา 
            ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   การจัดหลักสูตร/กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่มปานกลาง-อ่อน 
    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

       ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ  
    ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
             การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาและการดาเนินงานโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   เทคนิค วิธีการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

       ข้อเสนอแนะ  
    ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะคิดอย่างเป็นกระบวนการ (วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจารณญาณ ประเมินค่า สร้างสรรค์) สอดแทรกทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
รายบุคคล กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี  
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   สถานศึกษาควรเปิดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนตามความรู้  
ความสามารถ ความสนใจ กำหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ครูควรใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ค้นหาเทคนิค วิธีการในการปรับปรุงพัฒนา
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียนรายกลุ่ม รายบุคคลอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดี  
   ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ด้วยสถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ผู้เรียนมีผลงานด้านทักษะ
วิชาการเป็นเชิงประจักษ์ ดังนั้น สถานศึกษาสามารถนาพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยการนำผลงานของ
ผู้เรียนเป็นตัวกำหนด เช่น โครงงานระดับห้องเรียน ผลงานระดับสถานศึกษา กระจายให้ผู้เรียนสร้างผลงาน
เป็นรายบุคคล รายกลุ่มสนใจ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา ฝึกค้นคว้าจากแหล่งเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย ฝึกการบันทึกและนำเสนอผลงานเป็น ๒-๓ ภาษาต่อไป 
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจ
ความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าผู้เรียนให้ความสนใจด้านวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึนทุกปีการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาสามารถเร่งเปิดวิชา
เลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เช่น รายวิชา “ทักษะวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน” มุ่งเสริมความรู้อันเป็น
พ้ืนฐานสำหรับวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ และ
ตรวจสอบตนเองว่ามีความถนัดหรือความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ จริงหรือไม ่อันจะทำให้ตัดสินใจเลือกวิชาชีพ
ในการศึกษาต่อได้ถูกต้องเหมาะสมมากท่ีสุด นอกจากนี้สถานศึกษามีศักยภาพในการส่งเสริมงานอาชีพโดยจัด
สถานที่ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับการ
ดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น การกินอยู่ การประกอบอาชีพมาให้ความรู้ ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและสามารถสร้างรายได้ได้จริง ประสานชุมชน เครือข่าย หน่วยงานราชการต่างๆ สนับสนุนด้านงาน
อาชีพโดยเฉพาะต่อไป 
    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    การพัฒนาผู้เรียนเป็นหน้าที่หลักของครูซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ นอกจากการจัดการเรียนรู้
แล้วครูยังมีหน้าที่ต้องสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามบริบทของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ดังนั้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของสถานศึกษา เป็น
หลักสูตรบูรณาการที่สามารถนำไปใช้สอนได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญและรักในท้องถิ่นของตน เห็นคุณค่าในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รู้สึกหวงแหนและรักษาไว้
ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของตนและความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งครูได้เริ่มดำเนินการแล้วส่วนหนึ่งโดย
ดำเนินการตามธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตร์ บูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และศิลปะ หาก
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นำไปใช้อย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรม และบูรณาการให้ครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ และขยายผลสู่สถานศึกษา
อ่ืนในระดับเดียวกัน ก็จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างและนำไปสู่การเป็นนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 2   
         ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
 

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๘๒.๕๐ 9๒.๑๑ ๔.๗ ยอดเยี่ยม 

    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

8๕ 9๓.๗๓ 5  ยอดเยี่ยม  

    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

8๕ ๙๔.๒๗  5  ยอดเยี่ยม  

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 8๐ ๙๓.๑๒ 5  ยอดเยี่ยม  
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

85 ๙๕.๗๐ 5  ยอดเยี่ยม 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  75 ๘๗.๑๙  ๔ ดีเลิศ 

   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  85 ๘๘.๖๔ ๔ ดีเลิศ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๙ 9๑.๘๕ ๔.๙ ยอดเยี่ยม  
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

85 9๐.๔๑  5  ยอดเยี่ยม  

   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  90 9๐.๐๑ 5  ยอดเยี่ยม  
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

90 9๓.๔๐ 5  ยอดเยี่ยม  

   4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  90 9๑.๙๑ 5  ยอดเยี่ยม  
    ๕) มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 90 ๙๓.๕๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานที่ 1 8๕.๗๕ ๙๑.๙๘ ๔.๘ ยอดเยี่ยม  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน* 

ผลการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ       ระดับ     คุณภาพ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 9๒.๑๑ ๔.๗ ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 9๑.๘๕ ๔.๙ ยอดเยี่ยม 
   สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ๙๑.๙๘     ๔.๘ ยอดเยี่ยม 
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1. กระบวนการพัฒนา  
          โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้ทำการศึกษาและสร้างกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน สามารถอ่าน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณ   
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ทั ้งรูปแบบ การระดม สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างมีระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมสามารถนำ
โครงงานเข้าร่วมการแข่งขันในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับต่าง  ๆ ได้ จัดการเรียนรู ้ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน คิดวิเคราะห์ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยค้นสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีโครงการสอบแข่งขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math test) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ การอ่านคิด
วิเคราะห์และโอกาสในการแข่งขันของนักเรียน เป็นต้น และพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิค
วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื ่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจนผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ อาศัยแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูในระดับชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ส่งเสริมความ
เป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่นตลอดจนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นอกจากนี้
สถานศึกษาได้มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ มีการเฝ้าระวังภาวการณ์
เจริญเติบโต การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 

(1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- บันทึกกิจกรรมรักการอ่าน/รายงานโครงการรักการอ่าน 

- แผน IEP 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบวัดวรรณกรรม/วัดการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ 
- แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
- กิจกรรมนำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ 

- กิจกรรมนำเสนอภาษาจีนวันละคำ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียน 

- พัฒนาการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- พัฒนาการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยโครงการสอบธรรมะ
ศึกษา 

- โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math test)  

- โครงการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- ผลงานการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ส่วนของฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
- ผลงานการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ส่วนของแต่ละรายวิชา) 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค/์พฤติกรรม 

- แผนการจัดการเรียนรู้/วิเคราะห์ข้อสอบ/ข้อสอบ 
- โครงงาน/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)” 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  สามารถถอด
บทเรียนจากประสบการณ์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
      

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง“ยุวเกษตรกร” 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- โครงการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้. 
- โครงการบทเรียนท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวภาพ (ป่าดูนลำพัน) 
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 - โครงการพัฒนาการเรียนรู้ STEM ศึกษา 
- โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
- โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- โครงการ open house 
- โครงการโครงงานคุณธรรม 

(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด 
- การสุ่มทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก 
สมาร์ทโฟน 

- การใช้ระบบ Internet /DLTV 

- การจัดการเรียนการสอนได้ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน ได้ศึกษาเนื้อหา และ
ทบทวนบทเรียนผ่านสื่อนวัตกรรม บทเรียนบทเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- นำร่องการใช้งานการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ DLIT 

ภายในโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
- เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV และ DLIT จัดหอ้งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ DLTV 

และ DLIT 

(5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา (ต่อ) 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- การตกลงความร่วมมือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกับครู (MOU)1.โครงการพัฒนาทักษะโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
ห้องเรียน “ต้นกล้าสะเต็มศึกษา” 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  “ศูนย์  STEM  Education  สะเตม็ศึกษาต้น
กล้าสมาร์ทเทรนเนอร์ทีม” 

- โครงการค่ายปฏิบัติการภาคสนามบทเรียนท้องถิ่น “ความ
หลากหลายทางชีวภาพเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพัน”  ร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่น 

- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math test) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียน 

- โครงการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียน 

- โครงการสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยวิทยากรชาวต่างชาติ 
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- โครงการสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- โครงการสอนเสริม O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- โครงการแนะแนวศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรม 

- ค่าย English Camp โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ณ หอประชุม 

ราชพฤกษ์ 
(6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 

- หลักสูตรระยะสั้น (ระดับชั้น ม.ต้น) 
- หลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
- บริษัทสร้างการดี   
- แนะแนวศึกษาต่ออาชีพ 

- แบบทดสอบวัดแววอาชีพ 
- ฝึกประสบการณ์การทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ม.ต้น - ม.ปลาย) 

 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 

(1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- สรุปโครงการค่ายพุทธทหาร 

- โครงการคนดีศรี นพ. 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 

- โครงการโรงเรียนสุจริต 

- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง 

- โครงการคัดกรองนักเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน 

- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

- แบ่งปันด้วยการให้จากใจชาว นพ. 
- กิจกรรม 5 ส 

- กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 
(2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 
 

(2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย (ต่อ) 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- SDQ 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

- โครงการวันสำคัญ 

- คู่มือนักเรียน (การแต่งกาย) 
- ชมรมอนุรักษ์ป่าดูนลำพัน 
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- โครงการพัฒนาศูนย์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

- โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

- โครงงานประวัติศาสตร์ 
- โครงการบทเรียนท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวภาพ(ป่าดูนลำพัน) 
- พิธีไหว้ครูชมรมนาฏศิลป์ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคนตรีพ้ืนเมืองสู่ความ 

เป็นเลิศ 

- กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทย 

(3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 
 
 
 

 

- แบบคัดกรอง 
- แผน IEP 

- SDQ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ(English Camp) 

- โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเจ้าของภาษาอาสาสมัคร 

- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

- กีฬาสีภายใน “ดอกคูณเกมส์” 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส 

- กิจกรรมวันอาเซียน 

- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมภาษาจีน 

(4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม - รายงานโครงการกีฬาสีภายใน“มหกรรมกีฬาดอกคูณเกมส์” 
- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว 

- โครงการ To be number one 

- โครงการสร้างพลังเอาชนะยาเสพติด 

- โครงการกินเปลี่ยนโลก/กิจกรรม อย.น้อย 

- โครงการสวนสมุนไพร 

- พัฒนาทักษะและสุนทรียภาพ 

- โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 

- โครงการพัฒนาเยาวชนชนะยาเสพติด 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- โครงการส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมรู้เท่ายาเวชภัณฑ์ 
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2. ผลการดำเนินงาน  
          ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง เขียน 
สื่อสารและคิดคำนวณตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จัก
การวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
หรือวิพากษ์ได้ อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองจนมีทักษะ
พ้ืนฐานสามารถสร้างนวัตกรรมและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลรวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รู ้เท่าทันสื ่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ต่างๆ ผู้เรียนเลือกรับประทานอาหารที่
สะอาด มีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภทยอมรับใน
กฎ กติกาของกลุ่มบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา กำหนด ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาจาก
การประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น  ผลการประเมิน  

๑. ความสามารถใน
การอ่าน การเขยีน  
การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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๒) ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย
างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก 

  ปญหา 
 

 

๓) มีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม 

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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4) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
   (5.1) ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติ  
(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 

 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาพรวม

ระดับโรงเรียน 38.94 24.71 21.51 28.88 33.72 29.55

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 42.92 26.26 23.37 31.06 35.46 31.81

ระดับ สพฐ. 45.22 29.73 26.33 33.04 36.32 40.46

ระดับประเทศ 44.36 29.94 26.04 32.68 35.93 33.79
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แผนภูมิเปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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6) มีความรู ทักษะ      
   พ้ืนฐาน และเจตคติที่ 
   ดีตองานอาชีพ 

 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะ
และคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด   
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรยีนที่ไดร้ับการประเมินการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดของผู้เรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๑-๖

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ประเด็น  ผลการประเมิน  
2) ความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น  ผลการประเมิน  
4. การยอมรับท่ีจะอยรูวม
กันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการประเมินการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑-๖

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ประเด็น  ผลการประเมิน  
๔) สุขภาวะทางรางกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

 

3. จุดเด่น  
 ๑. ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านหนังสือออก และเขียนได้ รู ้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สามารถแก้ปัญหาได ้ 
  ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปเพิ่มมากข้ึน   
  ๓. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ๔. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ 
วินัย           จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม มัทักษะพ้ืนฐานในการทำงานที่ดีและมีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
   
4. จุดควรพัฒนา 

 ๑. ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การรอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้
ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ให้เพ่ิมสูงขึ้นหรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

 ๒. ผู้เรียนทุกควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในด้านความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เพ่ืออนุรักษ์ความ
เป็นไทยและท้องถิ่นของตน  
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ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖

ด้านน้้าหนัก ด้านส่วนสูง ด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านสุขภาพจิต
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
คะแนน
เฉลี่ย  

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     

    2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
กำหนด ชัดเจน  

90 9๖ 5  ยอดเยี่ยม  

    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  90 9๗  5  ยอดเยี่ยม  

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

85 ๙๐.๘๖ 5  ยอดเยี่ยม  

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  85 ๙๒ 5  ยอดเยี่ยม  
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๘๕ ๙๐ 5  ยอดเยี่ยม  

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  

๘๕ ๙๐ 5  ยอดเยี่ยม  

    ๒.๗ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๘๕ ๙๐ 5  ยอดเยี่ยม  

    ๒.๘ ผลการดำเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๘๕ ๙๐ 5  ยอดเยี่ยม  

สรุปมาตรฐานที่ 2  ๘๖.๔๒ ๙๒ 5  ยอดเยี่ยม  
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
อย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สร้างเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาครูสู่ศิษย์ โดยด าเนินการโดยใชว้งจรคณุภาพ ออกแบบนวตักรรมบรหิารจดัการ “การ
บรหิารจดัการโรงเรียนทัง้ระบบดว้ยกระบวนการ PDCA โดยยึดหลกั N.P.SMART MODEL” โดยศกึษาบริบท
ของโรงเรียน ใชว้งจรการบริหารอย่างมีคณุภาพ ประกอบดว้ย. P = Plan คือ การวางแผนงานจาก
วตัถุประสงค ์และเปา้หมายที่ไดก้ าหนดขึน้. D = Do คือ การปฏิบติัตามขัน้ตอนในแผนงานที่ไดเ้ขียนไว้
อย่างเป็นระบบ   และมีความต่อเนื่อง C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนของ
แผนงานว่ามีปัญหาหรือไม่ A= Act (การปรบัปรุงพฒันา) การวางมาตรการในการด าเนินการปรบัปรุง
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พฒันาระบบกลไกในการด าเนินการ โดยยึดหลกั N.P.SMART MODEL ประกอบดว้ย 1) S= การบรหิาร
จดัการดว้ยระบบที่มีคณุภาพ  2) M = ครูยคุใหม่ในศตวรรษที่ 21 3) A = ภาคีเครือข่ายที่เขม้แข็ง 4) R = 

ผูเ้รียนมีคณุภาพเป็นพลโลกที่ดีมีความสขุ 5) T = มีสื่อและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อแกไ้ขจดุอ่อนใหเ้ป็นจดุ
แข็งและรกัษาสภาพจดุแข็งใหย้ั่งยืน สง่ผลต่อการพฒันาโรงเรียนทัง้ระบบ ครู ผูเ้รียน และชมุชนอย่างมี
คณุภาพ   
  โรงเรียนน าหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมบริหารภายในโรงเรียน 
มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณะชน จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษา ประชุมครูประจ าเดือน             
ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิดร่วมท าในด้านการจัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด มีการ
ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาครู สามารถร่วมออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมในศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียน โรงเรียนมีการน าเสนอมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี
ของสถานศึกษา (SAR) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบก่อนน าไปปฏิบัติการ และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  
 ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจาก การนิเทศ ติดตาม และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มาร่วมกันก าหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี                     
ให้ครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐาน แบ่งออกเป็น คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา               
3) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ครอบคลุมทุกประเด็นการ
พิจารณา มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และใช้เป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน การติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้มีการก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ให้ความส าคัญ
กับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สะอาดถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                
เน้นความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อม
ใช้การได้ ตลอดจนการจัดสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ สวยงามเพ่ือบริหารจัดการศึกษาให้เกิด
คุณภาพสูงสุด และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 
 
 

 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
- โครงสร้างการบริหารงาน 
- คำสั่งปฏิบัติงาน 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการนิเทศ 
- ผลงานเชิงประจักษ์ /รางวัลต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ปี 256๓ 
- โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 6 องค์กร 
- โครงการพัฒนางานนโยบาย 
- โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน/โปรแกรม/สารสนเทศ 
- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
- การแข่งขันกีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 10 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ และเทคโนโลยี  
ตามมาตรฐาน สสวท. 
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 6 องค์กร 

- โครงการพัฒนางานนโยบาย 
- โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน/โปรแกรม/สารสนเทศ 
- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- การนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน 
- ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 
- โครงการพัฒนาทักษะวันคริสต์มาส 
- โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 
- การแข่งขันดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 10 
- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการ อย.น้อย 
- โครงการสอนเสริมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O-Net ระดับชั้น ม.6 
- กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การอ่าน การเขียนและการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามมาตรฐานกลุ่ม
สาระฯ 
- กิจกรรมนำเสนอภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาจีน วันตรุษจีน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพห้องเรียนทวิศึกษา 
- โครงการพัฒนาทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรู้และวิเคราะห์ความถนัดทาง
วิชาชีพ 
- พัฒนากิจกรรม PLC ทุกกลุ่มสาระ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 
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- โครงการพัฒนาทักษะทางโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
- โครงการค่ายสานฝันฉันท์พ่ีน้อง 
- โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนดา้นสาระ
ฟิสิกส ์

- โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนดา้นสาระเคมี 
- โครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนดา้นสาระชีววิทยา 

- โครงการค่ายดาราศาสตร ์มธัยมศกึษาปีที่ 4 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการท าหนงัสัน้เที่ยวบา้นฉนัที่นาเชือก 

- โครงการสมัมนาเพื่อคนนาเชือก 

- โครงการสอนเสรมิวิชาการนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษสูค่วามเป็น
เลิศ (หอ้งเรียนพิเศษ สพฐ.)      
- โครงการการจดัการองคค์วามรูท้อ้งถิ่น  เพื่อสง่เสรมิการเป็น
แหลง่เรียนรูแ้ละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน  แบบการมีสว่น
รว่มของชมุชน  กรณีของต าบลนาเชือก  จงัหวดัมหาสารคาม 
“กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัยวุมคัคเุทศก”์    
- โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนสูอ่าเซียนไทย-เวียดนามการฝึก
ภาคสนามดา้นการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”ภายใต้
โครงการ“MRCES ปันความรูสู้โ่รงเรียน (MRCES School 

Outreach Program)” และ “การศึกษาดงูาน College of 

Agriculture, Can Tho University”   

- โครงการค่ายปฏิบติัการภาคสนามบทเรียนทอ้งถิ่น “ความ
หลากหลายทางชีวภาพเขตหา้มลา่สตัวป่์าดลู  าพนั”  รว่มกบั
ชมุชนในทอ้งถิ่น 

- กิจกรรมภาคปฏิบติัสญัจร  โครงการหอ้งเรียนธรรมชาติ 
“บทเรียนทอ้งถิ่นดา้นการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ” 
ระดบัประถมศึกษา  จงัหวดัยโสธร 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- คำสั่ง / อบรม /สัมมนา 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (SAR ) 
- การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานไปราชการ 
- รายงานการไปอบรม /สัมมนา 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการศึกษาดูงาน 
- โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงาน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 
- โครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
พร้อมทั้งครูกับนักเรียน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร   
- โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ป้ายนิเทศให้ความรู้ ปรัชญา คติสอนใจ 
- บอร์ดให้ความรู้ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและปราชญ์ชาวบ้าน“ศูนย์ศาสตร์
พระราชา” 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 
- โครงการธนาคารขยะ 
- โครงการ Zero Waste School 
- โครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนเทคโนโลยี 
- บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการดังนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  - ห้องสมุด 
- ภาพการดำเนินกิจกรรม 
- โครงการปรับปรุงโต๊ะอาหาร (งานโรงอาหาร) 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายใน 
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- ปรับปรุงสถานที่ศูนย์เรียนปัญญาภิวัฒน์และสร้างค่ายลูกเสือ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
- จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดแหล่งเรียนรู้และห้องน้ำ ห้องส้วม  
- โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสานต่อจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
ด้วยใจเทิดไท้องค์ราชันย์ (กิจกรรม 5 ส) 
- โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำห้อง
พยาบาล 
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ประปา ห้อง
สุขาและโทรศัพท์) 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่โคก หนองนาโมเดล โรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค์ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ระบบเครือข่าย LAN เชื ่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
หน่วยงานแต่ละอาคารเรียนด้วยระบบ LAN ผ่านสาย Fiber 
Optic มายังห้องเซิร์ฟเวอร์ (ห้องสืบค้น) 
- ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless มีระบบ WLAN สำหรับ
ให้บริการนักเรียนสืบค้นข้อมูลในบริเวณทุกจุด 
- มีสื่อโทรทัศน ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นท์ เครื่องโทรศัพท์ 
เครื่องโทรสาร สำหรับบริการ อำนวยความสะดวกและเก็บข้อมูล
ครอบคลุม 
- มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการการเรียนการ
สอน การบริหารงานและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  - ระบบ DLTV ระบบการศึกษาทางไกล 
  - ระบบ DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  - ระบบ SGS ระบบงานทะเบียนวัดผล 
- บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการดังนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/วิทยาการคำนวณ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  - แหล่งเรียนรู ้  STEM  EDUCATION (สะเต็มศึกษาต้นกล้า  
Smart Trainer Team) 
  - ห้องสมุด 
- ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 

- โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบเครือข่ายในโรงเรียนและใน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้สืบค้น
ข้อมูล ในห้องสมุด หรือ ใช้มือถือในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบ
เครือข่ายในโรงเรียน wifi ความเร็วสูง 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ e-learning ของโรงเรียนและ Google 
Classroom 

๒.๗ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แบบสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี 
- ระบบเก็บข้อมูลประกันคุณภาพภายในบนเว็บไซต์โรงเรียน 

๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามนโยบาย
ของ สพฐ. 
- โครงการห้องเร ียนพิเศษว ิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานของสสวท. 
- โครงการห้องเรียนต้นกล้าสะเต็มศึกษา 
- โครงการห้องเรียนทวิศึกษา 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 
- โครงการโรงเร ียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานของสสวท. 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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2. ผลการพัฒนา  
  2.1 โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว 
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยดำเนินการสร้างความผูกพันกับสมาชิกในองค์กรด้วยการสร้ างขวัญ
กำลังใจ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จตามความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน ทำงานเป็นทีม/กลุ่ม
ที่จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ต่อรองกับองค์กร ประกอบด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูนาเชือกพิทยาสรรค์ มีหน้าที่
ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา เป็นผู้แทนของคณะผู้ปกครองที่คอยกำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
ให้บรรลุตามเป้าหมายและความคาดหวังของชุมชน อีกท้ังระดมทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  

2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่ว มยึดหลัก               
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและ 
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

2.4 โรงเรียนมีการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ              
การดำเนินงาน มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน และความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นระบบสามารถ 
ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพ อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้ครูรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ผลการ ปฏิบัติงานกลุ่มสาระ กลุ่มงาน และวิเคราะห์ 
จุดเด่น จุดด้อย จุดพัฒนา มีการต่อผู ้เกี ่ยวข้อง/หน่วยงานต้น สังกัด/สาธารณชน จัดทำแผนพัฒนา 
วางเป้าหมายใหม่ เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผดุงระบบ โดยกลุ่มงานแผนงานและประกั นคุณภาพ 
การศึกษา ได้เพิ่มกระบวนการรายงานและขีดความสามารถของโรงเรียน ดังนี้ 1) รายงานความก้าวหน้าตาม 
กลยุทธ์  โดยให้กลุ่ม/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีรายงาน
ในช่วงสิ้นปีการศึกษา พร้อมชี้แจงเหตุผลปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 2) รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายพร้อมชี ้แจงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค           
และแนวทางแก้ไขกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งานประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูล เพื่อการ 
ประเมินผล นำสารสนเทศสื่อสารให้ทั่วทั้งสถานศึกษาด้วยการสื่อสารสองทาง เพื่อความโปร่งใสและให้กลุ่ม/
งาน นำไปเป็นข้อมูลในการควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน    

๒.๕ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของ
โรงเรียนอย่างครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานจัดเก็บอย่างเป็นระบบ บริหารตาม
โครงสร้าง สายงานการบริหารตามภารกิจ 7 ฝ่าย ตามวิสัยทัศน์และภารกิจของโรงเรียน มีคณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักการมีส่วนร่วม มีรูปแบบ
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การบริหารจัดการที่มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน มีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

๒.๖ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา และนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินการใช้หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลายและมีระบบรายงานผลการเรยีน
ต่อนักเรีย 

๒.๗ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์เสียสละ 
ตระหนักในค ุณค ่าของภ ูม ิป ัญญาไทยและภ ูม ิ ใจในความเป ็นไทย และม ีจ ิตสำน ึกในการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน
หรือมีความสามารถพิเศษ ในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  และสื ่อความได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ และมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีสุนทรีภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ตามวัย ห่างไกลจากยาเสพติด ปัญหาทางเพศ                  
และอบายมุขท้ังปวง 

๒.๘  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

       โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
 

วิธีการพัฒนา  ผลการพัฒนา  
1.การพัฒนาครู 
บุคลากร ทางการศึกษา 
โดยการอบรม/สัมมนา
และการศึกษาดูงาน 
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แผนภูมิแสดงจ านวนชั่วโมงการอบรม/สัมมนา 
และพัฒนาวิชาชีพของบุคคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563
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-วิทยฐานะของบุคลากร 
จากการดำเนินงานพัฒนา 
ตนเองของบุคลากรตาม
ความสามารถและความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผล ให้บุคลากรไดร้ับ 
การเลื่อนวิทยฐานะ 
ซึ่งเป็นการยืนยันระดบั
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง  

 

 
 

3. จุดเด่น   

3.1 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการบริหารสถานศึกษาโดยดำเนินการโดยใช้นวัตกรรม
บริหารจัดการ “การบริหารจัดการโรงเรียนทั ้งระบบด้วยกระบวนการ PDCA โดยยึดหลัก N.P.SMART 
MODEL” โดยศึกษาบริบทของโรงเรียน ใช้วงจรการบริหารอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย. P = Plan คือ การ
วางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น. D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่
ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาหรือไม่ A= Act (การปรับปรุงพัฒนา) การวางมาตรการในการดำเนินการ
ปร ับปร ุ งพ ัฒนาระบบกลไกในการดำเน ินการ โดยย ึดหล ัก N.P.SMART MODEL ประกอบด ้ วย                         
1) S= การบริหารจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพ 2) M = ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 3) A = ภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง 4) R = ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นพลโลกที่ดีมีความสุข 5) T = มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ไข
จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งและรักษาสภาพจุดแข็งให้ยั ่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ครู ผู ้เรียน              
และชุมชนอย่างมีคุณภาพมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนำไปสู่การสนับสนุน การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามไปด้วย ใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเครื่องมือ ควบคุมการดำเนินงานทั้งระบบจน
เป็นที่ยอมรับได้รับการรับรองคุณภาพและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน อ่ืน ๆ ได้ ส่งผลให้โรงเรียนมี
การบริหารจัดการที่เป็นระบบพบความสำเร็จ มีการปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น เน้นการทำงานบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ การรายงาน กำกับ ติดตาม ในระยะเวลาที่กำหนด เปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมเพื่อให้ “กระบวนการบริหารจัดการที่ดี” นำสู่การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ ภูมิภาค ระดับชาติ  
 3.2 โรงเรียนมีการนำองค์กร ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
องค์กร มีการกำหนดเป้าหมาย แบ่งโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน สื่อสารเป้าหมายกับบุคลากรในองค์กร
ให้ร่วมรับรู้รับทราบ กำหนดกลยุทธ์ที่มีความท้าทาย มีความเป็นไปได้ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้
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ครูผูช้่วย คศ.1 คศ.2

แผนภูมิแสดงจำนวนการเลื่อนวิทยฐานะของบุคคลากรประจำปี
การศึกษา 2563 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม สะท้อนการดำเนินงาน แสดงความต้องการวิพากษ์ การดำเนินงานอย่างมีเหตุผล             
ซึ่งโรงเรียนนำข้อมูลที่ได้นำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียโดย
คำนึงถึงความเหมาะสม มีการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ มีกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ นิเทศ ติดตาม ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ มีการรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ กำหนดเกณฑ์ การประเมินอย่างชัดเจน ประกาศใช้เกณฑ์ให้ทุกคนรับทราบร่วมกัน บุคลากร 
มีการพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเองให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงจัดหาบุคลากรให้ เพียงพอกับความ
จำเป็นของโรงเรียน สร้างความผูกพันกับองค์กรให้เกิดการดำเนินงานด้วยความสุขและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมุ่งมั่นกระตือรือร้นขยันขันแข็งให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม 
กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ และการปฏิบัติการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมรรถนะหลักขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดย
ดำเนินการให้เกิดหลักสูตร และบริการที่มีคุณภาพ มีกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ดำเนินการ
อย่างมีมาตรฐาน   
  3.3 ผู ้เร ียนได้ร ับการส่งเสริมจนเกิดทักษะและคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลโลก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามโครงการโรงเร ียน
มาตรฐานสากล จัดทำหลักสูตรกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 8 กลุ่มสาระ ที่เอื ้อต่อการเรียน และพัฒนาผู้เรียน           
ใช้แหล่งเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียน ได้แก่ IS1, IS2, ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิทยาการคำนวณ              
(วิศกรรม) เพื ่อฝึกกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ การสื ่อสาร และการนำเสนอ  
สามารถผลิตงานที่ก่อเกิดประโยชน์ซึ ่งสามารถนำไปใช้บริการสังคม ปี 2555 โรงเรียนได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงจัดโปรแกรมการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจเทียบเคียงมาตรฐานสากล คือ โปรแกรมวิทย์ -คณิต และโครงการ 4 โครงการดังนี้ 1) โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามนโยบายของ สพฐ. 2) โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานของ สสวท . 3) โครงการห้องเรียนต้นกล้าสะเต็มศึกษา 4) โครงการ
ห้องเรียนทวิศึกษา ในการสื่อสารนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
และนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ่  2 (ภาษาจีน) และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ ตามความสนใจ ซึ่งนักเรียนในแผนการเรียนรู้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับ
รางวัลในระดับเขตพ้ืนที่ ภูมิภาค และระดับประเทศ  

4. จุดควรพัฒนา 
 ๔.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๔.๒ พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ให้มีเพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน มีการนิเทศ กำกับ
ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๙๐ ๙๒ 5  ยอดเยี่ยม  

    3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๙๐ ๙๕ 5  ยอดเยี่ยม  

    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๐ ๙๓ 5  ยอดเยี่ยม  

    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๙๐ ๙๔ 5  ยอดเยี่ยม  

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๙๐ ๙๑ 5  ยอดเยี่ยม  

    ๓.๖ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน ๙๐ ๙๘ 5  ยอดเยี่ยม  

สรุปมาตรฐานที่ 3  ๙๐ ๙๔ 5  ยอดเยี่ยม  
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วย
ความมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มี
การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรี ยนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เน้นให้ผู้สอนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ จัดตกแต่งแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด มีป้าย
นิเทศ อากาศปลอดโปร่ง จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดาว
ประเภทต่าง ๆ และจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ โดยครูทุกคนได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา
ละอย่างน้อย 2 เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
- โครงงานนักเรียน 
- โครงงานคุณธรรม 
- การถอดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- สอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษร่วมกับศูนย์ 
- กิจกรรมการพัฒนาภาษาโดยการสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษร่วมกับบริษัทเสริมปัญญาและสอบชิงทุน การศึกษาไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร์ และประเทศเกาหลี 
- กิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ (Young Tour Guide) 
- พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสูก่ารเรียนรูแ้บบบูรณาการสูห่อ้งเรียน ตน้

กลา้สะเต็มศึกษา 

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้งงานคหกรรม 

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้งานช่าง 

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้งานประดิษฐ์ 
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้งานจักสาน 

- กิจกรรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ CPR 

- โครงการพี่สอนนอ้ง 

- เผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมสูชุ่มชน 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- ทะเบียนสื่อของทุกกลุ่มสาระ 
- สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการอบรมพัฒนาของครู 
- DLTV, SGS  
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา             
และระดับภาค  
- การประกวดโครงงานระดับจังหวัด 
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ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 

- กิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ (Young Tour Guide) 
3.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

- โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

3.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

-บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

-โครงการสอบธรรมสนามหลวง 

-กิจกรรมพัฒนาภาษาโดยการสอบวัดความสามารถทาง 

-ภาษาอังกฤษร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา และสอบชิงทุนการศึกษาไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร์ และประเทศเกาหลี 

3.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 และระดับภาค การประกวดโครงงานระดับจังหวัด 

- กิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ (Young Tour Guide) 
- รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
- แบบบันทึกการนิเทศ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
- แบบประเมินสมรรถนะครู 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
- วิจัยในชั้นเรียน 

- ค่ายวงโยธวิต 

- กิจกรรมพัฒนาภาษาโดยการสอบวัดความสามารถทาง 

- ภาษาอังกฤษร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา และสอบชิงทุนการศึกษา
ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร์ และประเทศเกาหลี 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และระดับภาค การประกวดโครงงานระดับจังหวัด 

- กิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ (Young Tour Guide) 
 
 

 

- โครงการแกไ้ข สง่เสรมิ และพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน ใน
กลุม่สาระการเรียนรูต้ามนโยบาย เดินหนา้และพฒันาการอ่าน
ออกเขียนได ้

3.๖ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของ
ครูและนักเรียน 

- พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณต่อเด็กลัเยาวชน 

- กิจกรรมอำลาสถาบัน 
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2. ผลการดำเนินงาน   

  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีผลการประเมินระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส 
สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับ 

  - ชนะเลิศการประกวดสภานักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที ่การศึกษาสถานศึกษาขนากใหญ่พิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

  - นายทักษ์ดนัย ปะทะโก ได้รับรางวัลครุฑปรเมศวร บุคคลทรงคุณค่า ต้นแบบของแผ่นดิน ทำความดี
ด้วยหัวใจ สาขาประเพณีและวัฒนธรรม จำปีการศึกษา 2563 
 

3. จุดเด่น  
 1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ 
กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้ และผลงานวิจัยในชั ้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั ้งให้คำแนะนำจาก
คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย (IS/STEM/อาชีพ/โครงงาน)  

 ๔. ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(DLIT/ชุมชน) 
  

3. จุดควรพัฒนา 

 ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั้งระบบ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  ๙๑.๙๘ ๔.๘ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๙๒ ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๙๔ ๕ ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม ๔.๙๓ ยอดเยี่ยม 
 

จากผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ                 
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
ผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่อง เขียนสื่อสารและคิดคำนวณ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองจนมีทักษะพื้นฐานสามารถสร้าง
นวัตกรรม และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จาก
การประเมินในด้านต่าง ๆ ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผน การศึกษาชาติ มีแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่ม เป้าหมาย              
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการ
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พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื ่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน และ 
ความสำเร็จอย่างชัดเจน เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยัง มีการเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้ครูรายงานผลการปฏิบัติงาน รายบุคคล ผลการปฏิบัติง านกิจกรรม ผลการ
ปฏิบัติงานกลุ่มสาระฯ กลุ่มงาน และวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย จุดพัฒนา ต่อผู้เกี่ยวข้อง /หน่วยงานต้น สังกัด/

สาธารณชน จัดทำแผนพัฒนา วางเป้าหมายใหม่ เผยแพร่ ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผดุงระบบ โดยกลุ่มงาน
แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เพิ่มกระบวนการรายงานและขีดความสามารถของโรงเรียน ดังนี้       
1) รายงานความก้าวหน้าตามกลยุทธ์  โดยให้กลุ่ม/กลุ่มงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในเล่ม
แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานในช่วงสิ้นปีการศึกษา พร้อมชี้แจงเหตุผลปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2) รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย พร้อมชี้แจง
สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งานประกันคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการ ประเมินผลนำสารสนเทศ สื่อสารให้ทั่วทั้งสถานศึกษาด้วยการสื่อสารสองทางเพ่ือความ
โปร่งใส และให้กลุ่ม/งานนำเป็นข้อมูลในการควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานจนมีผลกระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีผลการประเมินระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนดจึงส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

              ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่
โรงเรียน จะต้องนำไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล การดำเนินงานของโรงเรียนสามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้   
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อยู่ในระดับ ๕ คุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒. ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีที่มี 
๓. ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติจริงและประยุกต์ไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตจริงได้ และผู้เรียนกล้า
แสดงออก ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ สุจริต โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 
๓. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยการดำเนินโครงการโดยตระหนักถึง
ความสำคัญด้านการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จัดการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเล็งเห็น
ความสำคัญของการจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน 
และครูผู้สอนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเต็มศักยภาพ จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการสวนสวยด้วยผักสวนครัว ระดับชั้น

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. ควรมีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
๒. ควรมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
๓. แหล่งเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการไม่เพียงพอ และขาด งบประมาณในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
๔. วางแผนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้
และทักษะของผู้เรียน เช่น การจัด สภาพแวดล้อม ให้
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและสร้างความ 
ตระหนัก จัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน  รวมทั้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน  
๔. ควรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่างๆ 
๕.ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
๖. ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรมีการเพ่ิม
กิจกรรมและโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ครบทุกมิติ 
๗.ควรมีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการทำ
กิจกรรม เช่นวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ดนตรี
นาฏศิลป์ การงานอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้
ระดับชั้น ม.๓ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริงตามสภาพจริงที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 
๔. โครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 
(กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพของ
ผู้เรียน) เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา 
ทำให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลและข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อนน้อย เนื่องจากผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เข้า
รับการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพจริง ทำให้
สามารถนำผลการทดสอบสมรรถภาพในแต่ละปีดู
แนวโน้มการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๕. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพิเศษ ทางด้านดนตรี 
เห็นคุณประโยชน์และคุณค่า มีสุนทรียภาพทางด้าน
งานศิลปวัฒนธรรมและมีความพร้อมในการเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
๕. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เขียน และการสืบค้น
ข้อมูลในระดับดี ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูล 
ที่ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง 
๖. ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการ
สื่อสารทั้งกับเจ้าของภาษาและเพ่ือนในชั้นเรียนผ่าน
กิจกรรมคู่ บทบาทสมมติ กิจกรรมกลุ่ม เช่นโครงการ 
“Thailand-Vietnam Field Training on 
Biodiversity Conservation” 
๗. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   สูงกว่าปีที่ผ่าน
มา และมีผลการประเมินสมรรถนะ  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
      1 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการ
บริหารสถานศึกษาโดยดำเนินการโดยใช้นวัตกรรม
บริหารจัดการ “การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ
ด้วยกระบวนการ PDCA โดยยึดหลัก N.P.SMART 
MODEL” โดยศึกษาบริบทของโรงเรียน ใช้วงจรการ
บริหารอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
 P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น 
 D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้
เขียนไว้อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง  
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานใน
แต่ละข้ันตอนของแผนงานว่ามีปัญหาหรือไม่  
A= Act (การปรับปรุงพัฒนา) การวางมาตรการใน
การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกในการ
ดำเนินการ โดยยึดหลัก N.P.SMART MODEL 
ประกอบด้วย                         1) S= การบริหาร
จัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพ  
2) M = ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21  
3) A = ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  
4) R = ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นพลโลกที่ดีมีความสุข  
5) T = มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือแก้ไข
จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งและรักษาสภาพจุดแข็งให้ยั่งยืน 
ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ครู ผู้เรียน  
และชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
     ๒. มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
นำไปสู่การสนับสนุน การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามไปด้วย ใช้นวัตกรรมการ
บริหารเป็นเครื่องมือ ควบคุมการดำเนินงานทั้งระบบ
จนเป็นที่ยอมรับได้รับการรับรองคุณภาพและ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน อ่ืน ๆ ได้ 
ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบพบ
ความสำเร็จ มีการปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น 
เน้นการทำงานบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 
การรายงาน กำกับ ติดตาม ในระยะเวลาที่กำหนด 
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือให้ 

      ๑. ผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนการสอน 
      ๒. ควรได้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เช่น 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งห้องจัดเก็บอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์แยกจากห้องปฏิบัติการ 
     ๓. เพ่ิมศูนย์แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
ส่งเสริมนักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้และเป็นแหล่ง
รวบรวมคลังข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 
     ๔. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ส่งผลให้
เกิดอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะใช้
สื่อ DLIT 
     ๕. การดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต 
ควรได้รับการขยายผลสู่ชุมชน 
     ๖. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อโครงการ / กิจกรรม  
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“กระบวนการบริหารจัดการที่ดี” นำสู่การจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ ภูมิภาค 
ระดับชาติ  
      ๓. โรงเรียนมีการนำองค์กร ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนา องค์กร มีการกำหนดเป้าหมาย แบ่ง
โครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน สื่อสารเป้าหมาย
กับบุคลากรในองค์กรให้ร่วมรับรู้รับทราบ กำหนดกล
ยุทธ์ที่มีความ 
ท้าทาย มีความเป็นไปได้ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม สะท้อนการ
ดำเนินงาน แสดงความต้องการวิพากษ์ การ
ดำเนินงานอย่างมีเหตุผล   ซึ่งโรงเรียนนำข้อมูลที่ได้
นำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ตรงตามความ
ประสงค์ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียโดยคำนึงถึงความ
เหมาะสม มีการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ มี
กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ นิเทศ ติดตาม ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ  
     ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานและ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ กำหนด
เกณฑ์ การประเมินอย่างชัดเจน ประกาศใช้เกณฑ์ให้
ทุกคนรับทราบร่วมกัน บุคลากร มีการพัฒนา
บุคลากรให้พัฒนาตนเองให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
รวมถึงจัดหาบุคลากรให้ เพียงพอกับความจำเป็น
ของโรงเรียน สร้างความผูกพันกับองค์กรให้เกิดการ
ดำเนินงานด้วยความสุขและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมุ่งม่ัน
กระตือรือร้นขยันขันแข็งให้ความสำคัญในการทำงาน
เป็นทีม กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองสู่
ครูมืออาชีพ และการปฏิบัติการคำนึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมรรถนะ
หลักขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และค่านิยม โดยดำเนินการให้เกิดหลักสูตร และ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
บริการที่มีคุณภาพ มีกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนที่ดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน   
      ๕. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมจนเกิด
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลโลก โรงเรียนนา
เชือกพิทยาสรรค์จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ที่เอ้ือต่อการเรียน และ
พัฒนาผู้เรียน           ใช้แหลง่เรียนรู้และการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียน ได้แก่ IS๑, IS๒, 
ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิทยาการคำนวณ              
(วิศกรรม) เพ่ือฝึกกระบวนการคิด การศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร และการ
นำเสนอ  สามารถผลิตงานที่ก่อเกิดประโยชน์ซึ่ง
สามารถนำไปใช้บริการสังคม ปี ๒๕๕๕ โรงเรียน
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงจัด
โปรแกรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจเทียบเคียงมาตรฐานสากล คือ 
โปรแกรมวิทย์-คณิต และโครงการ ๔ โครงการ
ดังนี้ ๑) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามนโยบายของ 
สพฐ. ๒) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานของ สสวท. ๓) 
โครงการห้องเรียนต้นกล้าสะเต็มศึกษา ๔) 
โครงการห้องเรียนทวิศึกษา ในการสื่อสารผู้เรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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(ภาษาอังกฤษ)  และผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่  2 (ภาษาจีน) และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ 
ตามความสนใจ ซึ่งผู้เรียนในแผนการเรียนรู้
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลใน
ระดับเขตพ้ืนที่ ภูมิภาคและระดับประเทศ  
      ๖. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่น ผู้เรียน
มีโอกาสได้ลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และ
สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการนำเสนอผลงาน  กล้า
แสดงออกต่อชุมชน รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น 
ทักษะการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ การตัดสินกีฬา
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
อีกด้วย 
       ๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ตรงกับวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ  100  เพราะ
ครูได้รับการอบรม  สัมมนา พัฒนาตนเอง 
สอดคล้องและตรงตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนา
กำหนด 
       ๘. โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร
อย่างชัดเจน มีการกำหนดนโยบายและการ
วางแผนเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ และมีการ การบริหารการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการ
ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม เกิด
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัยในการใช้แหล่ง
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เรียนรู้ และเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
         ๙. โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน มีเว็บไซต์
โรงเรียน ห้องเรียนคลาสรูม สื่อการสอนออนไลน์ 
ระบบคอนเฟอร์เรน และอ่ืนๆที่เอ้ือต่อการบริการ
นักเรียนอย่างมีศักยภาพ 
           ๑๐. มีการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ 
รวมทั้งมีศูนย์ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพที่
จัดเก็บเอกสารและผลงานอย่างเหมาะสม 
            ๑๑. นักเรียนโรงเรยีนนาเชือกพิทยา
สรรค์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตและได้รับการยอมรับระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและระดับภูมิภาค 
             ๑๒. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
ด้านสะเต็มศึกษา สามารถออกแบบชิ้นงาน และ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
              ๑๓. มีโครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้
นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ ทดสอบ
สมรรถภาพ ได้รับทราบข้อมูลสุขภาพและ
สมรรถภาพของตนเอง ได้รับการเสริมสร้าง
สุขภาพและพลานามัย ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ
และสมรรถภาพร่างกายของตนเอง 

 
 
 



113 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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        ๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต  หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ
พยัคฆภูมิพิสัย  โดยพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน 
โดย ทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ในทุกระดับชั้นสัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอน 
ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน การสอนแบบบูรณาการ  ทั้งครูและ
นักเรียน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
หอ้งเรียนและนอกห้องเรียน  
        ๒. ครูใช้สื่อการเรียน การสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุก
คนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  มี
ผลงานการประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานได้รับ
รางวัลดีเด่น   มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์  
        ๓. . ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  จัด
ให้มีการนิเทศติดตามการสอนทั้งภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่าง
กัลยาณมิตร และสนับสนุนอุปกรณ์ 
ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู เช่น เครื่อง
ฉายภาพ เครื่องเสียงในห้องเรียน เป็นต้น 
        ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ 

        1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลายและใช้แห่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
        ๒. จัดสื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แหล่ง
เรียนรู้ด้านไอซีที ให้เหมาะสม ทันสมัย มีความ
สะดวกต่อการใช้งาน และให้มีความเหมาะสมกับ
จำนวนนักเรียน   
         ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ จุดส่งสัญญาณเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน พัฒนาให้มี
คุณภาพและมีปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวน
ผู้ใช้งาน 
         ๔. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก และผูกพันกับท้องถิ่น 
และสามารถนำความรู้มาพัฒนาได้ต่อไป 
          ๕. ควรสนับสนุนให้จดัการเรียนการสอน
ที่เน้นการใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี และ
กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          ๖. ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เช่นการศึกษาดูงาน การเข้าอบรมสัมมนา เป็น
ต้น 
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        ๕. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีการใช้สื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ  มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้  ขณะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  เช่น  แบบฝึกทักษะ  สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้ Power Point  ใบความรู้  หนังสือเล่มเล็ก  
internet  การ์ตูนพูดได้  จานสำนวนหรรษา  นิทาน
สี่กรอบ  ไข่สระ  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีการจัด
ตกแต่ง 
แหล่งเรียนรู้ให้มีมุมตะกร้าหนังสือ มุมค้นคว้าอิสระ
ภายในแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้าความรู้
ด้วยตนเอง 
       ๖. ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
แตกต่างและหลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น สอบวัดความรู้ด้วยเว็บไซต์  
www.vonder.go และ www.kahoot.com 
       ๗. นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ
เนื่องเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID19 
โรงเรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบออนไลน์ จัดการเรียนการสอนออน
ไซต์ (0nsite) แบบเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้ง
ห้องเรียน classroom สื่อการสอน 
https://nachuakpit.ac.th/ เรื่อง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของนักเรียนและจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสมรรถนะ
นักเรียนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการการเรียนการสอน
และงานสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยโดยใช้กระบวนการ 
PDCA ในการทำงาน โดยโรงเรียนมีการประชุมครู
เพ่ือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับ
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มอบหมายและนำหลักสูตรแกนกลางมาวิเคราะห์
และจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นครู
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำสอนตามรูปแบบ
และกระบวนตามที่แผนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนมีการติดตามผลโดยใช้
กระบวนการนิเทศการศึกษาของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และรายงานผลการนิเทศการศึกษาภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากครูจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะบันทึกผลลงใน
บันทึกหลังสอน และนำผลที่ได้มาพูดคุยกับครูผู้สอน
ในระดับชั้นเดียวกันหรือในรายวิชาเดียวกันและเข้าสู่
กระบวนการ PLC เพ่ือแก้ไขปัญหา นำไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการทำวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอนและในการประเมินหลังจากจบ
หน่วยการเรียนรู้ครูมีการวัดและประเมินผลด้วย
ความยุติธรรมและหลากหลายตามสภาพจริงของ
นักเรียน 
        ๘. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์เรื่อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามลำดับ อีกท้ังยังทำให้
บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  1. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด เป็นการ
จัดการเรียนศึกษาทางเลือก โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีหลักสูตรให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้จำนวน  4  หลักสูตร ได้แก่ กลุ่มการเรียนสายวิทย์ – คณิต (ห้องเรียนพิเศษ 
สพฐ. ) กลุ่มการเรียนสายวิทย์ – คณิต (SMT) กลุ่มการเรียนสายวิทย์ – คณิต ( Stem ศึกษา)   
กลุ่มการเรียนสายวิทย์ – คณิต (ห้องเรียนปกติ)  ทั้งนี้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังมีหลักสูตรให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัดจำนวน  5 หลักสูตร ได้แก่  กลุ่มการเรียนสายวิทย์ – คณิต (ห้องเรียนพิเศษ สพฐ. ) กลุ่ม
การเรียนสายวิทย์ – คณิต (SMT) กลุ่มการเรียนสายวิทย์-คณิต  ( Stem ศึกษา)  กลุ่มการเรียนสายวิทย์ – 
คณิต (ห้องเรียนปกติ) กลุ่มห้องเรียนทวิศึกษา  ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนความต้องการ  ความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง  โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยครูที่มีความรู้ความสามารถ  และมีการเชิญ
วิทยากรภายนอก  มาให้ความรู้ที่สาขาวิชาต่างๆ ให้กับผู้เรียน  นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้กับผู้เรียน  เช่น การเข้าค่ายพักแรมของกิจกรรม  หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  อาทิ ค่าย
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วิทยาศาสตร์แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ค่ายดาราศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่าย
ภาษาต่างประเทศ  โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Camp) กิจกรรมค่ายยุวมัคคุเทศก์ 
(Young Tour Guide) ทั้งภายในและภายนอกประเทศกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ค่ายธรรมศึกษา กิจกรรมทัศน
ศึกษา เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมต่างมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ  ความรู้ความสามารถ  ทักษะชีวิต  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย  ความคิดและสติปัญญา  เป็นพลโลกที่สำคัญ  
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ ต่อไป 
 2. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นครูมืออาชีพ  เป็นครูที่สอนดี  ซึ่งคือครูที่ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้มากที่สุด  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์ 
จำลองที่ครูเป็นผู้จัดทำข้ึน  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ใช้กับผู้เรียน ทำให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด 
 3. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพัฒนาห้องเรียนให้เป็น E-classroom มีโสตทัศนูปกรณ์  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน  เช่น  เครื่องฉายภาพ  เครื่องเสียง เป็นต้น  ทำให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี  นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน เช่น ห้องอาเซียน ห้องสมุด ซึ่งมีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้นข้อมูล (คอมพิวเตอร์) 
ให้บริการกับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
 4. โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพื่อระดับทรัพยากรต่างๆ  
ทั้งความคิดข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  การปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆ  ของโรงเรียน  รวมถึงการระดม
งบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายใน
โรงเรียนและนำมาใช้ในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
           ๕. เพ่ิมการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและ
นักเรียนให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต พัฒนาค่านิยมของนักเรียนให้มีเจตนารมณ์
ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
  ๑. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
          ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ๓. จัดสรรวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อผู้เรียน  
          ๔. การจัดอบรมพัฒนา การให้ความรู้ในการจัการเรียนการสอนอย่างหลากหลายของคณะครู 
เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากในเวลาเรียนปกติ รวมทั้งพัฒนาด้านเทคนิคการสอนของครูให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ทั้งนี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือและการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตจาก
ส่วนกลางมารับรองในส่วนนี้มากข้ึน 
  ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ผ่านโครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ การ
เข้ารับการอบรม  การเลื่อนตำแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะ 
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ประกาศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

------------------------------------------------------------------- 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
การศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  ๖
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึง  ให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน  ลงวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา๙ (๓)  ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่งคือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทและ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือเป็นการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ในการประชุม  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค ์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน  และใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม
และกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
                                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                  (นางปราณี   รัตนธรรม )           
                                                         อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 256๓ 
.................................................................................  

                          การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนานาเชือกพิทยาสรรค์  ครั้งที ่
๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ได้พิจารณา กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี  256๓ มีมติ
เห็นชอบและรับรองค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี  256๓ ให้นำ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของ
สถานศึกษาต่อไป 
 
 
 

 
 

      (นายประยุทธ  ครุฑธาพนัธ)์           

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๓  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

            ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
                               ๕) มีสนุทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
                        ๒.๗  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

                    ๒.๘  ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                    ๓.๖ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา  ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ระดับดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

        ๑.๒  คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕)  มีสุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตรี และกีฬา ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

             ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                     ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดเียี่ยม 
(ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดเียี่ยม 
(ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดเียี่ยม 

(ระดับ ๕) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา  ค่าเป้าหมาย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๗  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๘  ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๖  การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 

ระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย 

ระดับ  ๕  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ๔ ดีเลิศ 

ระดับ  ๓  ดี 

ระดับ  ๒  ปานกลาง 

ระดับ  ๑ กำลังพัฒนา 
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คำสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ที่   ๒๗๑   / ๒๕๖๔ 

 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตาม รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาและ  เผยแพร่  ต่อสาธารณชน   ประจำภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

                    
                  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕     
มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือมี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และประเภทการศึกษาโดย
มาตรา ๓๑  ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน
และมาตรการการศึกษา และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่ว่าการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และ เพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 

                 ฉะนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานแผนงาน ประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ โรงเรียน
นาเชือกพิทยาสรรค์  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ประจำภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    
 

      เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
 

         ๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก  แนะนำ  สนับสนุน  ส่งเสริม 
กำกับ  นิเทศติดตามงาน และแก้ปัญหาอันอาจเกิดข้ึน        
ประกอบด้วย    
   

๑. นางปราณี  รัตนธรรม      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
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๔. นางกุสุมา  โรจนกร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๕. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๘. นางมนทกานต์  คำยำ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๑๐. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน   มีหน้าที ่ วางแผนการดำเนินการ  เตรียมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย   คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
 

๑. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นางมนทกานต์  คำยา ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๗. นางรัตนา  สุทธิธรรม ครูหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย ครูหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
๑๐. นางสุธาสินี   บุญมา ครูหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
๑๑. นางศิริภร  วาลมูลตรี ครูหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย กรรมการ 
๑๒. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๓. นายจักฤษณ์  นามภักดี ครูหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมฯ กรรมการ 
๑๔. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา ครูหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี ครูหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล

ศึกษา 
กรรมการ 

๑๖. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ  คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๓.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   มีหน้าที่วางแผนพัฒนา  
จัดทำคู่มือการดำเนินงาน  จัดกิจกรรม/โครงการ  ออกแบบเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  ประเมินและสรุปรายงาน  
โดยดำเนินการ  
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 

       ๓.๑ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวคำไพ  จะโนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวชาริยา  แสนขอมดำ คร ู กรรมการ 

๔. นางสาววิสุณีย์  ทศราช คร ู กรรมการ 

๕. นางสุนิสา  สวัสดิ์ทอง คร ู กรรมการ 

๖. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ์ ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
๗. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

      
มีหน้าที่  
    ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบ
เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือ
สัมภาษณ์ผู้เรียน  
            ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพภายใน     
ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
   ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
                   ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตาม
ระดับชั้น  
                   ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น  
๓.๒ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
           ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
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คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวคำไพ  จะโนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวชาริยา  แสนขอมดำ คร ู กรรมการ 

๔. นางสาววิสุณีย์  ทศราช คร ู กรรมการ 

๕. นางสุนิสา  สวัสดิ์ทอง คร ู กรรมการ 

๖. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธ์ ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
๗. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
    ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบ
เอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือ
สัมภาษณ์ผู้เรียน  
            ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพภายใน    
ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
                    ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
 

 ๓.๓ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม         
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
         

๑. นายประจักษ์  อะนันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางลดารัตน์  แพร่เมือง ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓. นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย กรรมการ 
๔. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์และ    

     เทคโนโลย ี
กรรมการ 

๕. นางสาวนัฐจิรา  ปิดตาทะโน ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ศาสนา    
    และวัฒนธรรม 

กรรมการ 

๖. นางเกศฎาภรณ์  สิงห์สุพรรณ ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗. นายวรัทภพ  ศรีวรรณะ ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
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๘. นายเอกสิทธิ์  แดงนา  ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ กรรมการ 
๙. นางเกศรินทร์  เปการี ครู เลขานุการกลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ กรรมการ 
๑๐. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ครู เลขานุการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ตามนโยบายของ สพฐ. 
กรรมการ 

๑๑. นางสาวพยอม  ภูหัวไร่ ครู เลขานุการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คู่ขนาน สสวท. 

กรรมการ 

๑๒. นางสาวชาริยา  แสนขอมดำ ครู เลขานุการห้องเรียนต้นกล้าสะเต็มศึกษา กรรมการ 
๑๓. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
  ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                       
 

ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
           ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต 
 

๓.๔ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
      ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
         

๑. นายประจักษ์  อะนันทา                ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.3 และ ม.4 กรรมการ 
๔. นางสาวฐปนีย์ดา  สมัฤทธ์ิรินทร ์ ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.5 กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
๖. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  
  ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                       
 

ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
          ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ 
 

๓.๕  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน               
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                       ๕) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวคำไพ  จะโนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายภวนันท์ชัย  สวสัดิ์สละ คร ูปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้านายทะเบียน กรรมการ 

๔. นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน คร ูปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียน ม.ต้น กรรมการ 

๕. นางสาวสุพัตรา  ไพรลิน               ครู ปฏิบัติหน้าที่ นายทะเบียน ม.ปลาย กรรมการ 

๖. นางสาววรรณวิภา   บัวละคร   ครู ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทะเบียน กรรมการ 

๗. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
  ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                      
 ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
  ๑. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ ทักษะต่างๆ  
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง                     

  ๒. ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า      
 T-Score≥๔๐.๐๐ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๓.๖  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน               
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      ๖) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
          คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
 

๑. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางนิจพร  จันทรดี ครู แนะแนวระดับชั้น ม.1 และ ม.6 กรรมการ 
๓. นางสาวสุลัดดา  อะเวลา ครู แนะแนวระดับชั้น ม.2 และ ม.5 กรรมการ 
๔. นางลำไย นามวิชา ครู แนะแนวระดับชั้น ม.3 และ ม.4 กรรมการ 
๕. นางเกศรินทร์  เปการี ครู การงานอาชีพระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
๖. นางนิจภารัตน์  คอนหาว    ครู การงานอาชีพระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
๗. นางสุธาสินี บุญมา ครู การงานอาชีพระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
๘. นางวิมล  พัฒนเพ็ญ ครู การงานอาชีพระดับชั้น ม.3 และ ม.4 กรรมการ 
๙. นายศตวรรษ  สัตถาผล ครู การงานอาชีพระดับชั้น ม.5 กรรมการ 
๑๐. นายพงศ์ศิริ  ศรีพรหม ครู การงานอาชีพระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
๑๑. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ ครู การงานอาชีพระดับชั้น ม.4 และ ม.5 กรรมการ 
๑๒. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

        

มีหน้าที ่    
  ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน   

ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
        ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการในการทำงานหรืองานอาชีพ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
๓.๗ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน               
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                        ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
          คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ครู เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 

๓. นางกัญญ์ณพัชญ์  วงศ์หนายโกฏ ครู เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
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๔. นายพงษ์วิศิษฏ์ ปะนัดถา ครู เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 

๕. นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ ครู เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
๖. นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี ครู เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
๗. นายจักรพงษ์  แทบทาม ครู เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
๘. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
  ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  
ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสังคมและจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษา
กำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรม 
๓.๘  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน               
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                        ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 

๓. นางนิภาพร  เทียบพิมพ์ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 

๔. นางจารุพรรณ  ขุนหาร ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 

๕. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
๖. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
๗. นางศศิธร พาบุ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 

๘. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
       ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                      
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ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
 

๓.๙  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน               
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                        ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑. นางมนทกานต์  คำยา ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 

๓. นางนิภาพร  เทียบพิมพ์ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 

๔. นางจารุพรรณ  ขุนหาร ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 

๕. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
๖. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
๗. นางศศิธร พาบุ ครู หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 

๘. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
  ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                      
ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

๓.๑๐  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน               
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                        ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ครู สุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 

๓. นางพงศ์ศิริ  ศรีพรหม ครู สุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 

๔. นางสาวมานิดา  บุญยัสสะ ครู สุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 

๕. นายวรัทภพ  ศรีวรรณะ ครู สุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 กรรมการ 
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๖. นางมนทกานต์  คำยา ครู สุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
๗. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
        ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                                              
ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
          ๑) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
          ๒) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
          ๓) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
          ๔) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
๓.๑๑  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน               
               ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                         ๕) มีสนุทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย  

๑. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์ ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ระดับชั้น ม.ต้น รองประธานกรรมการ 

๓. นายเอกสิทธิ์ แดงนา ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ระดับชั้น ม.ต้น กรรมการ 

๔. น.ส.เพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ระดับชั้น ม.ปลาย กรรมการ 
๕. นายพิสุทธิ์  ลงคำ ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ระดับชั้น ม.ปลาย กรรมการ 

๖. นายบุญญวัฒน์  คำแหงพล ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ฯ ระดับชั้น ม.ต้น กรรมการ 
๗. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ฯ ระดับชั้น ม.ต้น กรรมการ 
๘. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ฯ ระดับชั้น ม.ปลาย กรรมการ 
๙. นางมนทกานต์  คำยา ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ฯ ระดับชั้น ม.ปลาย กรรมการ 
๑๐. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
         ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบเอกสารจาก
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
         ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                                              
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ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
           ๑. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
            ๒. ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
๓.๑๒  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ              
           ๒.๑  การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
            ๒.๒  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายธวชัชัย  ฝ่ายพลแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 

๓. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ คร ู กรรมการ 

๔. นางสาวฐปนีย์ดา  สมัฤทธ์ิรินทร ์ คร ู กรรมการ 
๕. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก คร ู กรรมการ 

๖. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการ 
๗. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการ 
๘. นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๙. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๐. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
 

        ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายในโดยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการกำกับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา 
แผนการจัดสภาพแวดล้อม และ        สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน 
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน                                              
ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
  ๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษา
ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
          ๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
 

๓.๑๓  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ              
         ๒.๓ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตนา  สุทธิธรรม ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

๓. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 

๔. นางสุธาสินี   บุญมา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 

๕. นางศิริภร  วาลมูลตรี ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๖. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

๗. นายจักฤษณ์  นามภักดี ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ กรรมการ 
๘. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กรรมการ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
กรรมการ 

๑๐. นางรัชนี  เปาะศิริ ครูหัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ตามนโยบายของ สพฐ. 

กรรมการ 

๑๑. นายประจักษ์  อะนันทา                ครหูัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานของ สสวท. 

กรรมการ 

๑๒. นายวีรศักดิ์  จันเสนา ครหูัวหน้าห้องเรียนต้นกล้าสะเต็มศึกษา กรรมการ 
๑๓. นางธรรมาภรณ์  ปักกาเร           ครูหัวหน้าห้องเรียนทวิศึกษา กรรมการ 
๑๔. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
                

         ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายในโดยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการกำกับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา 
แผนการจัดสภาพแวดล้อม และ        สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน 
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน   
 

ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
           สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
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๓.๑๔  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ              
         ๒.๔  การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นางกุสุมา  โรจนกร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปัทมาพร นนทะสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

๓. นายเสถียร  ทามแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 

๔. นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู กรรมการ 

๕. นางสาวพยอม ภูหัวไร่ คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

        
      มีหน้าที่  
   ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายในโดยตรวจสอบเอกสาร
จากข้อมูลหลักฐานแผนพัฒนาครู/บุคลากร และสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้เรียน 
   ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพภายใน   
    ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
                       พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 ๓.๑๕ มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
            ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายเจริญ  ปินะถา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 

๓. นายภัทรพล  ไปเจอะ คร ู กรรมการ 

๔. นายพงศ์ศิริ  ศรีพรม ครูผู้ช่วย กรรมการ 

๕. นายณัฐรุจ  อาษาพา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
  ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้จากการตรวจสอบเอกสาร
จากข้อมูลหลักฐานแผนการจัดสภาพแวดล้อม สังเกตจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และสัมภาษณ์
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ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน     ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้                         
         จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย          
 

๓.๑๖ มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
            ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นายประจักษ์  อะนันทา           ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 กรรมการ 

๓. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.3 และ ม.4 กรรมการ 

๔. นางสาวฐปนีย์ดา  สมัฤทธ์ิรินทร ์ ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.5 กรรมการ 

๕. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
๖. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

   
       มีหน้าที่  
    ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้จากการตรวจสอบ
เอกสารจากข้อมูลหลักฐานแผนการจัดสภาพแวดล้อม สังเกตจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
    ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพภายใน      

      ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้                         
                   บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง บริหารจัดการสารสนเทศครบถ้วน  ทันสมัย 
นำไปประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการอย่างเป็นระบบ  

๓.๑๗ มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
            ๒.๗ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ  กรรมการ 

๔. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการ 

๕. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
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        มีหน้าที่  
    ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้จากการตรวจสอบ
เอกสารจากข้อมูลหลักฐานแผนการจัดสภาพแวดล้อม สังเกตจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
    ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพภายใน      
        ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้    
   ๑.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ     
   ๒. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   ๓. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
   ๔. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   ๕. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   ๖. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ๗. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
   ๘. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
 
๓.๑๘ มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
            ๒.๘ ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชนี  เปาะศิริ ครู หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามนโยบายของ 
สพฐ. 

กรรมการ 

๓. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย คร ูเลขานุการโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามนโยบายของ 
สพฐ. 

กรรมการ 

๔. นายประจักษ์  อะนันทา           ครู หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คู่ขนาน สสวท. 

กรรมการ 

๕. นางสาวพยอม ภูหัวไร่ ครู เลขานุการโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คู่ขนาน สสวท. 

กรรมการ 

๖. นายวีรศักดิ์  จันเสนา ครู หัวหน้าโครงการห้องเรียนต้นกล้าสะเต็ม
ศึกษา 

กรรมการ 
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๗. นางสาวชาริยา  แสนขอมดำ ครู เลขานุการโครงการห้องเรียนต้นกล้าสะ
เต็มศึกษา 

กรรมการ 

๘. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร ครู หัวหน้าโครงการห้องเรียนทวิศึกษา กรรมการ 

๙. นายศตวรรษ สัตถาผล ครู เลขานุการโครงการห้องเรียนทวิศึกษา กรรมการ 
๑๐. นายจักราวุธ  สาตารม ครู หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริตและ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กรรมการ 

๑๑. นายศฑุาวัฒน์  ไชยสา ครู เลขานุการโครงการโรงเรียนสุจริตและ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

กรรมการ 

๑๒. นางจรุพรรณ  ขุนหาร ครู หัวหน้าโครงการวิถีพุทธ กรรมการ 
๑๓. นางมนทกานต์  คำยา ครู หัวหน้าโครงการการศึกษาเพ่ือการมีงาน

ทำ 
กรรมการ 

๑๔. นางสาววิมล พัฒนเพ็ญ ครู เลขานุการโครงการการศึกษาเพ่ือการมี
งานทำ 

กรรมการ 

๑๕. นางสาวจุรีรัตน์   เทียงคำ ครู หัวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
๑๖. นายวรัทภพ  ศรีวรรณะ ครู เลขานุการโครงการส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
๑๗. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ ครู หน้าหน้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 

และโรงเรียนคุณภาพ SMT 
กรรมการ 

๑๘. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ครู หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรรมการ 
๑๙. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

   
มีหน้าที่  
   ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้จากการตรวจสอบ
เอกสารจากข้อมูลหลักฐาน ผลการดำเนินงาน แผนการจัดสภาพแวดล้อม สังเกตจากสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
    ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพภายใน      
        ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้                         
   ๑. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามนโยบายของ สพฐ. 
   ๒. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คู่ขนาน สสวท. 
   ๓. โครงการห้องเรียนต้นกล้าสะเต็มศึกษา 
   ๔. โครงการโครงการห้องเรียนทวิศึกษา 
   ๕. โครงการโรงเรียนสุจริต 
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   ๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   ๗. โครงการวิถีพุทธ 
   ๘. โครงการการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
   ๙. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   ๑๐. โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  
   ๑๑. โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT 
   ๑๒. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

๓.๑๙ มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

             ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓.๖ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน  
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริภร  วาลมูลตรี คร ู กรรมการ 
๓. นายกิตติกุล  แก้วกาหลง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายเสถียร  ทามแก้ว คร ู กรรมการ 
๕. นางนิรพร  จันทรเสนา คร ู กรรมการ 
๖. นายปฏิภาณ  ปะติเก คร ู กรรมการ 
๗. นายจักรพงษ์  แทบทาม คร ู กรรมการ 
๘. น.ส.ศุกภลักษณ์  พุดตาเต คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวปราณี  นิตยะ คร ู กรรมการ 
๑๐. นายพงษ์วิศิษฏ์ ปะนัดถา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๑. นางสาวชนากานต์  ต่อพันธุ์ ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
๑๒. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางนุชรินทร์  ปีนะกาตาโพธิ์ คร ู กรรมการ 
๓. นางประภัสสร  ปะวะโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นางนิจพร  จันทรดี คร ู กรรมการ 
๕. นางแสงเดือน  โยมไธสง คร ู กรรมการ 
๖. นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน คร ู กรรมการ 
๗. นางจาฬุพรรณ  เค้าคำ คร ู กรรมการ 
๘. นางศุภลักษณ์  ทิพย์วงศา คร ู กรรมการ 
๙. น.ส.อุษณารมณ์  บุญตาแสง คร ู กรรมการ 
๑๐. นายสุทธิพงษ์  บรรยงค์ คร ู กรรมการ 
๑๑. นายนิรันดร์  อันทอง คร ู  
๑๒. นายธวัชชัย  บัวหอม คร ู  
๑๓. นางลดารัตน์  แพร่เมือง คร ู  
๑๔. นางสาวจริยา  มีโชค คร ู  
๑๕. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตนา  สุทธิธรรม  คร ู กรรมการ 
๓. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายประจักษ์  อะนันทา คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวคำไพ  จะโนรัตน์ คร ู กรรมการ 
๖. นายเกรียงไกร   บุญตาแสง คร ู กรรมการ 
๗. นายเจริญ  ปินะถา คร ู กรรมการ 
๘. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร คร ู กรรมการ 
๙. นางวชิรภรณ์  เทียบเพชร์  คร ู กรรมการ 
๑๐. นายจักราวุธ  สาตาพรม  คร ู กรรมการ 
๑๑. นายพัทธนัย  อวิรุทธพาณิชย์ คร ู กรรมการ 
๑๒. นางนิภาพร  เทียบพิมพ์ คร ู กรรมการ 
๑๓. นางกัญญ์ณพัชญ์  วงศ์หนายโกฏ คร ู กรรมการ 
๑๔. นางเกศฎาภรณ์  สิงห์สุพรรณ คร ู กรรมการ 
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๑๕. นางสาววิสุณีย์  ทศราชนาย คร ู กรรมการ 
๑๖. ภวนันท์ชัย สวสัดิสละ คร ู กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุพัตรา  ไพรลิน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๘. นายณัฐรุจ  อาษาพา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๙. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายจักฤษณ์  นามภักดี คร ู กรรมการ 
๓. นางสุรางค์  ประทุมเมศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายบัวเรียน  วาปีสา                            ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
๕. นางอุทัยรัตน์  นามพลแสน คร ู กรรมการ 
๖. นางอรุณี  มะทิตะโน คร ู กรรมการ 
๗. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวพยอม  ภูหัวไร่ คร ู กรรมการ 
๙. นายปฐมวุฒิ  บุตรศรี คร ู กรรมการ 
๑๐. นางสาวกานต์มณี  บุญมี คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน คร ู กรรมการ 
๑๒. นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา คร ู กรรมการ 
๑๓. นางจรุพรรณ  ขุนหาร พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๔. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

       
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุธาสินี   บุญมา พนักงานราชการ กรรมการ 
๓. นางอริญชยา  ยันต์รัมย์ คร ู กรรมการ 
๔. นายศตวรรษ  สัตถาผล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นายพงศ์ศิริ  ศรีพรหม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๖. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๗. นางนิจภารัตน์  คอนหาว พนักงานราชการ กรรมการ 
๘. นางเกศรินทร์  เปการ ี พนักงานราชการ กรรมการ 
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๙. นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๐. น.ส.วรรณวภิา   บัวละคร                 ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๑. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา คร ู กรรมการ 
๓. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
๔. นายเอกสิทธิ์ แดงนา คร ู กรรมการ 
๕. นายพิศุทธิ์  ลงคำ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมม ี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๓. นายไพบูลย์  ลือทองจักร ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นางมนทกานต์  คำยา ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๖. นายบุญญวัฒน์  คำแหงพล คร ู กรรมการ 
๗. นายวรัทภพ  ศรีวรรนะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๘. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๓. นางสาวปัทมาพร  นนทะสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๔. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
๕. นางรัชนี  เปาะศิริ คร ู กรรมการ 
๖. นายสุขประชัย  คำยานุกูล คร ู กรรมการ 
๗. นายวีรศักดิ์  จันเสนา คร ู กรรมการ 
๘. นายสาคร  แสนยากุล คร ู กรรมการ 
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๙. นางสุนิสา  สวัสดิ์ทอง คร ู กรรมการ 
๑๐. นางศศิธร  พาบุ คร ู กรรมการ 
๑๑. นางสาวชัดชนพ  เนียมเล็ก คร ู กรรมการ 
๑๒. นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ คร ู กรรมการ 
๑๓. นางฐปณีย์ดา สัมฤทธ์ินรินทร ์ คร ู กรรมการ 
๑๔. นางสาวรัศมี  เทียมแสง คร ู กรรมการ 
๑๕. นางสาวกวิสรา  วงษ์แก้ว คร ู กรรมการ 
๑๖. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี  คร ู กรรมการ 
๑๗. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก คร ู กรรมการ 
๑๘. นายภัทรพล   ไปเจอะ                                   คร ู กรรมการ 
๑๙. นางสาวชาริยา  แสนขอมดำ คร ู กรรมการ 
๒๐. นายพรชัย  นามภูษา คร ู กรรมการ 
๒๑. นางสาวจุรีรัตน์   เทียงคำ คร ู กรรมการ 
๒๒. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการ 
๒๓. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการ 
๒๔. นางสาวนิศารัตน์  พวงเกตุ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๕. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๖. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
งานแนะแนว ประกอบด้วย  

๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางลำไย  นามวิชา คร ู กรรมการ 
๓. นางสุลัดดา  อะเวลา คร ู กรรมการ 
๔. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
       ๑. กรรมการ มีหน้าที่ จัดกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการตรวจสอบข้อมูลจาก
เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู สังเกตพฤติกรรม
ต่างๆ ของผู้เรียนหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน  
  ๒. กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน         
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ประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้  
  ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
   ๒. ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นทำ
เป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
    ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               - ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
                    - มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
                   - ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน 
                  - นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
                  - ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
      ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      ๖. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน  
 

๔.  คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
คณะกรรมการ   ประกอบด้วย 
 

๑. นางปราณี  รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวไผ่ล้อม  บุษมงคล รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายธวชัชัย  ฝ่ายพลแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 

๔. นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ คร ู กรรมการ 

๕. นางสาวฐปนีย์ดา  สมัฤทธ์ิรินทร ์ คร ู กรรมการ 
๖. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก คร ู กรรมการ 

๗. นางสาววิภาพร  แก่นนาคำ คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม คร ู กรรมการ 
๙. นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๐. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช พนักงานราชการ กรรมการ 
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๑๑. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่  
  วางแผนการตรวจติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
และสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
  
    ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

           ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    ๙   เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 

                                  สั่ง ณ วันที่  ๙   เมษายน     พ.ศ.   ๒๕๖๔    
 
 

 
                                         ลงชื่อ 

                         (นางปราณี  รัตนธรรม) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
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ภาคผนวก ข ผลงานสถานศึกษา ครู นักเรียน 
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ผลงานที่สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ 

ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๑ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รองชนะเลิศระดับ

เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ-่ใหญ่พิเศษ ด้านบริหารจัดการ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รองชนะเลิศระดับ

เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ-่ใหญ่พิเศษ ด้านวิชาการ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๓ นางปราณี รัตนธรรม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรอง

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ ๒o-๒๔ ก.ค.

๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

๔ นางปราณี รัตนธรรม เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม การ

ฝึกอบรมครูประจำชั้นเป็นนักจิตวิทยาประจำ

สถานศึกษา /๒๕๖๓ 

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

๕ นางปราณี รัตนธรรม สมควรได้รับยกย่องเชิดชู

เกียรติเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 

๒๕๖๓ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

มหาสารคาม 

 

๖ นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล เข้าร่วมปฏิบัติการสร้าง

เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานส่งเสริงกา

รสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๗ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง ชนะเลิศระดับเหรียญ

ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

OBEC AWARDS ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๘ สภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้ผ่านการ

เข้าร่วมกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC” ของ

คณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ 

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

๙ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ได้รับรางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับ๓ ระดับดีเด่น ในการคัดเลือก

สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ประจำปี ๒๕๖๓  

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

๑o โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันสภาดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๑๑ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ 

ประเภททีมชายล้วน ระดับมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด

มหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม  

 

 

 



152 
 

ผลงานที่ครูได้รับ 

ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๑ นางมนทกานต์  คำยา ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ด้าน

บริหารจัดการ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๒ นายสุทธิพงษ์  บรรยงค์  ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหาร

จัดการ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๓ นางรัตนา  สุทธิธรรม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอน (OBEC AWARDS) ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๔ นางศิริพร  วาลมูลตรี ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 

(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๕ นายภวนันท์ชัย  สวสัดิ์สละ รองชนะเลิศระดับ

เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (OBEC AWARDS) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๖ นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี รองชนะเลิศระดับเหรียญ

ทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ด้านนวัตกรรม

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (OBEC AWARDS) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๗ นางสาวจรรยา  มาตย์งามเมือง รองชนะเลิศระดับ

เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน

บริหารจัดการ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๘ นายสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการ

แสดงบนเวทีดนตรีสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๙ นายธรรม์ธร  แม้นศรลา ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการ

แสดงบนเวทีดนตรีสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๑o นางสาวพรพรรณ  วุฒิวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการ

แสดงบนเวทีดนตรีสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๑ นางสาวสายชล  สวุรรณโสภา ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม

การแสดงบนเวที To be number ๑ เนื่องในวันเด็ก

แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๒ นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ครูผู้ฝึกสอนพิธีกร ในพิธีการ

และการดำเนินกิจกรรมการแสดงบนเวที เนื่องในวัน

เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๓ นายงยุทธ  วงผักเบี้ย ชนะเลิศการประกวดสภาดีเด่น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๑๔ นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๑๕ นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย เข้าร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ 

“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้

สถานการณ ์COVID 19” 

สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

 

๑๖ นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม เข้าร่วมรับชมเสวนา

ออนไลน์ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

ภายใต้สถานการณ ์COVID 19” 

สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๑๗ นางนิจพร  จันทรดี ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

ชมเชย การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมจีนประเภทเต้นรำ

จีน 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

๑๘ นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม ได้ดำเนินกิจกรรม

โครงการ PLC ด้านการจัดการเรียนรู้ บูรณาการใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา(COVID19) 

คุรุสภา  
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ผลงานที่เกิดกับนักเรียน 

ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๑ นายนายอนิรุตน์ แก้วลาด ชนะเลิศการประกวดสภา

ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๒ นายบูรพา ทิมกลางดอน ชนะเลิศการประกวดสภา

ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๓ กฤษวัฒน์ ประกาเล ชนะเลิศการประกวดสภาดีเด่น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๔ นางสาวกัญญรัตน์ ปีนะกะเส ชนะเลิศการประกวด

สภาดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๕ นางสาวกุลนิดา อันปัญญา ชนะเลิศการประกวดสภา

ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๖ นางสาวจิราภา ริมสา ชนะเลิศการประกวดสภาดีเด่น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๗ นางสาวปัณฑิตา เทียงดี ชนะเลิศการประกวดสภา

ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 
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๘ นางสาวภัทราวดี ลิขิตธรรมวงศ์ ชนะเลิศการ

ประกวดสภาดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๙ นางสาวรวิสรา ชารีอัน ชนะเลิศการประกวดสภา

ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๑o นางสาวสุธาสินี ประโหมด ชนะเลิศการประกวดสภา

ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๑๑ นางสาวอนุธิดา  ชิดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบน

เวทีคีตะมวยไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๒ นางสาวอักสรสิริ  ย่อมกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมบน

เวทีคีตะมวยไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๓ นางสาวรวิสรา  ชารีอัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีคี

ตะมวยไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๔ นางสาวสิรินทิพย์  แนนไธสง ได้เข้าร่วมกิจกรรมบน

เวทีคีตะมวยไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๑๕ นายอมต  อุดมเมฆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีคีตะ

มวยไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๖ นายวิรุฬ  พุฒิสัย  ได้เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีคีตะ

มวยไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๗ นายประกายกานต์  เที่ยงทำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบน

เวทีคีตะมวยไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๘ ด.ญ.ธวัชชา  มงคลศรี กิจกรรมการแสดงบนเวที To 

be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๑๙ ด.ญ.ศศิธร  ปุผาลา กิจกรรมการแสดงบนเวที To 

be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒o ด.ญ.กัญญารัตน์  สูญไธสง  กิจกรรมการแสดงบน

เวที To be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๑ ด.ญ.ศศินภา  วงศ์จันทร์ กิจกรรมการแสดงบนเวที 

To be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๒ ด.ญ.พัชรมัย วุฒิวิชา  กิจกรรมการแสดงบนเวที To 

be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๒๓ น.ส.กนกพร  พิมพ์ประเสริฐ กิจกรรมการแสดงบน

เวที To be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๔ น.ส.กัลยรัตน์  พลสอน กิจกรรมการแสดงบนเวที To 

be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๕ น.ส.พรรณรษา  โนนทิง กิจกรรมการแสดงบนเวที 

To be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 

๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๖ น.ส.นันท์นภัส  วรรณวิจิตร กจิกรรมการแสดงบน

เวที To be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๗ ด.ช.ภัทรภูมิ  จันพลเสน กิจกรรมการแสดงบนเวที

ชุดวงสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๘ ด.ช.พีรพัฒน์  ขนธกุล กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุด

วงสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๒๙ ด.ช.ตฤณภพ  อนนท์ กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุดวง

สตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓o ด.ช.อำนาจ  จอดพิมาย กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุด

วงสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๑ นายสหรัฐ  เม็ดไธสง กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุดวง

สตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๓๒ นายชานนท์  สงแดง  กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุดวง

สตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๓ น.ส.กนกพร  พิมพ์ประเสริฐ กิจกรรมการแสดงบน

เวที To be number ๑ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๔ นายอัษฏา  จอดพิมาย กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุด

วงสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๕ นายณัฐพล  เนื่องไชยศ กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุด

วงสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๖ นายชิษณพงศ์  เหมือนศรี กิจกรรมการแสดงบนเวที

ชุดวงสตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๗ นายจิตกร  ยาดวงศ์  กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุดวง

สตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๘ นายพลพล  แสงอารี กิจกรรมการแสดงบนเวทีชุดวง

สตริง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๓๙ น.ส.ชญาดา  บุญนาน ทำหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่องใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๔o นายศุภากร  ปิดตาทะสา ทำหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่อง

ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๔๑ น.ส.พิยดา  แสงทอง ทำหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่องในวัน

เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  
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๔๒ นายประทีป  วิลาวรรณ  ทำหน้าที่เป็นพิธีกร เนื่องใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เทศบาลตำบลนาเชือก  

๔๓ นางสาวพรธีรา  ประทุมมา ได้ผ่านการเข้ารอบชิง

ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานเพ่ือชุมชนโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  

๔๔ นางสาวพรธีรา  ประทุมมา ได้ผ่านการอบรมเชิง

ปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ธนาคารไทยพาณิชย์  

๔๕ นางสาวธนพร  วงภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรม

การเรียนรู้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๔๖ นางสาวธนพร  วงภาพ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรม

การเรียนรู้ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

 

๔๗ นายทักษ์ดนัย  ปะทะโก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประกวดเรียงความ

หัวข้อ “ออมกับ กอช.เพ่ือความมั่นคงในอนาคต” 

กองทุนการออมแห่งชาติ  

๔๘ นางสาวบังอร  สุทธิสา ได้ผ่านการเข้ารอบชิง

ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานเพ่ือชุมชนโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  

๔๙ นางสาวณัชชา  ตะทาดวง ได้ผ่านการเข้ารอบชิง

ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานเพ่ือชุมชนโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  
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ที ่ ชื่อรางวัล/ปี พ.ศ. หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

๕o นางสาวสิรินทิพย์  พาบุ ได้ผ่านการเข้ารอบชิง

ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานเพ่ือชุมชนโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  
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ภาคผนวก ค เกียรติบัตรผลงานสถานศึกษา ครู นักเรียน 
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เกียรติบัตรผลงานสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 
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เกียรติบัตรผลงานครู 
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เกียรติบัตรนักเรียน 
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ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาพื้นฐาน ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๖ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   จำแนกตามกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 
กิจกรรมแนะแนว 

รวม 

กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนกัเรียน 

รวม ลส,นน,ยว,บพ,รด 
รวม 

ชุมนมุ 
รวม 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 362 3 365 362 3 365 362 3 365 365 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 315 10 325 322 3 325 324 1 325 325 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 266 17 283 283 0 283 282 1 283 283 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 295 4 299 297 2 299 297 2 299 299 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 279 34 313 312 1 313 300 13 313 313 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 262 11 273 271 2 273 270 3 273 273 

รวม 1417 79 1858 1847 11 1858 1473 23 1858 1858 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

แสดงผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผ่าน ไม่ผ่าน
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

 

 



211 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๕) มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 



214 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๕) มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๕) มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 



216 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   

๑ ) การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   

๒ ) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   

๒ ) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๓) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๔) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๗) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๗) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๗) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๗) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๘ ) ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๘ ) ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๘ ) ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๑ ) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๒) ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๒) ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๕ ) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๖) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

๖) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูและนักเรียน 
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