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ความเห็นชอบของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

                 การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีหลายรูปแบบ และในการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน
นั้นก็แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง 
ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 
ทั้งนี้ได้ยึดกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนที่ใดก็ได้เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยของผู้เรียน ขณะเดียวกันท าให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีคุณภาพ รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

บัดนี้โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้ด าเนินการตามมาตรฐานสถานศึกษาที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงไดจ้ัดท ารายงานคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นชอบในผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งนี้ตามวาระการประชุมครั้งที่ ๒/256๓ วันที่ 25 
มกราคม 256๓  ประจ าปีการศึกษา 256๒ ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมและได้จัดการศึกษาให้คุณภาพ
สืบไป  
 
                                                     
                     
                                             (ลงชื่อ)   
                                                                ( นายคมสัน      เติมจิตร ) 
                                                 ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                           โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
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ค าน า 
 

               การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาและก าหนดค่าเปูาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนของสถานศึกษา ต้ังแตต้่นปีการศึกษา 256๒ เป็นต้นมา 

บัดนี้การการด าเนินการได้แล้วเสร็จตามปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในจึงจัดท าการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ คือ 3 มาตรฐาน 2๑ ตัวชี้วัด และเขียน
รายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือเป็นการบอกถึงระดับคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และยังเป็นการยกระดับการศึกษาในประเทศไทยให้เท่าเทียมกัน 

ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินจะน าสู่การพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

                                                             
 

                                                          โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
31 / มีนาคม / ๒๕๖๓    
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สารบัญ 
 
เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม                                                                                                  
                                                                                       หน้า                 
                           
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน                                                                                   1 -๔๔  
ส่วนที่  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                        ๔๕ - ๕๐ 
ส่วนที่  ๓ เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices                                         ๕1- ๕๙ 

รายชื่อคณะท างาน         ๖๐
ภาคผนวก           ๖๑ - ๑๑๙ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดท า : นายวีระชิต  ค าชมภู 
           โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมตั้งอยู่เลขท่ี 205หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย ์ 33250   โทรศัพท์  089-2968480  โทรสาร –   E-mail  Kswschool@hotmail.com  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ผู้บริหารที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม คือรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายวีระชิต  ค าชมภู มีข้าราชการครู จ านวน ๑๕ คน พนักงานคร ู๔ คน พนักงานจ้าง ๓
คน ลูกจ้างประจ า ๑ คน และมีนักเรียนจ านวน  ๓๑๓ คน สภาพบริบททั่วไปโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมอยู่
ในชุมชนเกษตรกรรม ที่พ่อแม่วัยหนุ่มสาวไปท างานต่างจังหวัดและให้ลูกหลานอยู่กับญาติ พ่ี น้อง คนในชุมชน
ส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด สั่งสอนให้ลูกหลานเข้าวัดฟังธรรม และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น  มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไปลามาไหว้ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม คือ “ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย” และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  “มารยาทดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม”  

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ด้วยกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการสื่อสาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ดี มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ ในระดับท่ีสูงกว่าเปูาหมาย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ไดใ้นระดับ ดี 
หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กราฟ
แสดงผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในสามปีย้อนหลัง  สรุปโครงการการ
พัฒนาการรักการอ่าน  แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๒ สรุปรายงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ เกียรติบัตร  โล่รางวัลของครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ แบบสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบสรุปน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน แบบสรุปการตรวจสอบสุขภาพจิตของผู้เรียนและแบบสรุปการ
ตรวจสอบสมรรถภาพ 
สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ  

ก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น การอ่าน การเขียน การ
คิด การวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสารได้อย่างมีสติ สมเหตุผล เพ่ิมศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอน ก ากับติดตามนิเทศการสอนของคร ูและให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างเป็นระบบ มีการ

mailto:Kswschool@hotmail.com
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ทดสอบผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ เพ่ือ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการค านวณ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูผู้สอนเป็น Coaching ก ากับ ติดตามและประเมินการ
ท างานพร้อมกับ สะท้อนข้อมูลกลับเพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวทางท างานในคราวต่อไป ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี
มาตรฐานที่ ๑ ในข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๔ สูงขึ้นในปีถัดไป 
 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมมีการก าหนด
เปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ สามารถบรรลุเปูาหมายได้ ในระดับดีเลิศ  
หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

สรุปรายงานผลการจัดโครงการที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  โครงการ Big cleaning 
day โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
สามารถก้าวทันและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีบุคลากรที่คอยให้บริการครูและนัก เรียนเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือการ
สอบถาม หรือแก้ปัญหาจากเทคโนโลยี จัดอบรมเรื่องการสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยี จัดระบบนิเทศภายในให้
เป็นไปตามกระบวนการ PDCA และก ากับ ติดตามการท างานของงานทั้ง ๔ ฝุายพร้อมให้ข้อเสนอแนะด้วย
กัลยาณมิตร 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

โครงการนิเทศภายใน รายงงานโครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์   ทะเบียนสื่อของโรงเรียนโคกสะอาด 
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สรุปรายงานกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แบบรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่  สรุปรายงานการส่งสื่อหรือวิจัย แฟูมพัฒนาตนเองของครู ประชุมกลุ่มสาระ  การปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระ วิจัยในชั้นเรียน , แบบวิเคราะห์ผู้เรียน, เอกสสารชั้นเรียน, เอกสารการโฮมรูม, เอกสารการเยี่ยม
บ้าน จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๑ ครั้ง/ป ีประชุมประจ าเดือน ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยะทองค า กิจกรรมการอบรมอาสายุว
กาชาดโดยเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -ยุวกาชาด โครงการประชุมกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ  
 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนทั้งในระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
ยอมรับการประเมินจากเพ่ือนเพื่อการพัฒนาประสานร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้หรือ
โครงการส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปรับระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาพร้อมกับมีการสะท้อนกลับ
เพ่ือใช้พัฒนาได้ทันท่วงที 
 
วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
๑.ชื่อผลงาน (Best Practices)  การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ 
๒.วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

สมาชิกยุวกาชาดที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  มีความรู้และทักษะ  สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 

๓.แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ขั้นที่  ๑  จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดโดยด าเนินการโดยใช้แบบ  ยุว.1 ค าร้องขอจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด  ยุว.2                         
จัดตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และ ยุว.3  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
ขั้นที่  ๒  ประชุมชี้แจงและวางแผนด าเนินการ  บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในแผนพัฒนา
ของโรงเรียน 
ขั้นที่  ๓  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด  โดยการเข้าร่วมอบรม  การเป็นวิทยากร  การเข้า
ร่วมกิจกรรม ต่างๆด้านยุวกาชาด 
ขั้นที่  ๔  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดแต่ละระดับ พร้อมก าหนดบทบาท
หน้าที่   
ขั้นที่  ๕  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้จัดกิจกรรมโดย
ส่งเสริมให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based  Learning : ABL    
ขั้นที่  ๖  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ทั้งใน
ชั่วโมงเรียน  ชีวิตประจ าวัน  การประกวดแข่งขันต่างๆระดับจังหวัด  ระดับประเทศ     
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๔.ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว  ส่งผลต่อสถานศึกษาตามเปูาหมายคือ 
ครูผู้สอน  กิจกรรมยุวกาชาดระดับ  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   หมู่ยุวกาชาดโรงเรียน                     
โคกสะอาดวิทยาคม  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมที่เรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาดมีผลการประเมินและตัดสินผลการเรียนรู้  ผ่าน  คิด
เป็นร้อยละ  100 ผู้เรียนได้ที่เรียนรู้กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด  ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพิเศษ
อย่างน้อย  9  กิจกรรมและมีสิทธิประดับสายเกียรติยศผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเข้าร่วมประกวด แข่งขันและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัด  
ระดับประเทศ  สะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความภูมิใจและเชื่อมั่นในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. บุคลากร 
๒. ทรัพยากร 
๓. งบประมาณ 
๔. กระบวนการด าเนินงาน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ABL ซึ่งน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีมาตรฐานได้ 

๖.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน  สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม ก าหนด
บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีการนิเทศติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงพัฒนา  มุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด 

๗.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
 ๑)  รางวัลระดับประเทศ 

- ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประเภทครูผู้สอน  ประเภทสมาชิกยุวกาชาด  
 ๒)  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทักษะด้านยุวกาชาดทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ตามที่โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีคุณภาพระดับ  ดี 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 205 หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  
รหัสไปรษณีย์  33250  โทรศัพท์ 089-2968480   โทรสาร  –  E-mail  Kswschool@hotmail.com  
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๑๒  ห้องเรียน   
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาประจ าต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ 
จงัหวัดศรีสะเกษ  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2536   
มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  31  ไร่  3  งาน  89   ตารางวา โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจ านวน  2  ราย คือ 
  1.  นางบัวริน  แก้วสว่าง  บริจาคท่ีดินจ านวน  13 ไร่  18  ตารางวา 
  2.  นายกิตติศักดิ์  ไชยมา  บริจาคท่ีดินจ านวน  18  ไร่  3  งาน  71  ตารางวา 
 เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองแวง  ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัด
ศรีสะเกษ  ต่อมา เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  เปิดท า
การเรียนการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน  และ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ห่างจากอ าเภอโนนคูณ เป็นระยะทาง  19  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษมาทางทิศ
ตะวันออก  เป็นระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
เป็นระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๒.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน   ๑  คน 
 ชื่อ-สกุล  นายวีระชิต  ค าชมภู  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต    
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๙๕-๒๒๖๐๒๒๙  e-mail   Weerachit2512@gmail.com 
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา ๒ ปี  ให้ค าแนะน างานและบริหารงานแบบกัลยาณมิตรกับงานทั้ง ๔ ฝุาย คือ ฝุายวิชาการ  ฝุาย
อ านวยการแผนงานและงบประมาณ  ฝุายกิจการนักเรียน  ฝุายบริการและชุมชน 
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๓.  ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานคร ู

 ๓.๑  ข้าราชการคร ู

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒกิารศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก/วิชาโท 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

๑ นายสุพัด  หาไชย ๕๓ ปี ๓๐ ปี ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๒.ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต  
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์  

๒ นางประไพพิศ เติมจิตร ๔๔ ปี  2๑ ปี ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  ฟิสิกส์ วิชาโทคณิตศาสตร์ 
๒.ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต  
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๑๓๒ ชั่วโมง 

๓ น.ส. พิชชาภา  ศรีเลิศ 4๓ ปี 1๗  ปี ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูช านาญการ 

๑.ปริญญาตรี 
 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก ฟิสิกส์ 
 

วิทยาศาสตร์ ๕๔ ชั่วโมง 

๔ นายสุวิทย์ พลชัย ๔๕  ปี ๑๒  ปี  ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 
๒.ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา  รัฐศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ ๕๒ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมงที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
๕ นายนิรันดร คุลธิ ๔๓ ปี 1๑  ปี  ต าแหน่ง ครู  

วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑ .ปริ ญญาตรี  ค รุ ศ า สต รบัณฑิ ต
วิชาเอก  ศิลปศึกษา 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา การบริหารการศึกษา 

ศิลปะ 64 ชั่วโมง 

๖ นายฉลาด มาตราช 4๑  ปี 1๑ ปี ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงอิเล็กทรอนิกส์ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๘๐  ชั่วโมง 

๗ นายศักดิ์ชัย ตาวันดี 
 
 
 

๓๗ ปี 1๑ ปี ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ  

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 
วิชาเอก  พลศึกษา 
๒. ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๒๖ ชั่วโมง 

๘ นายอัครพล พลชัย 
 
 
 
 

๓๖  ปี ๗ ป ี
 
 
 
 

ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูช านาญการ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑ .ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๘ ชั่วโมง 

๙ น.ส. สุกานดา นาห่อม 
 
 

๓๕  ปี ๗  ปี ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตรี 
 ๒.ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพครู 

๑.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก  เคมี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

วิทยาศาสตร์ ๑๓๖ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมงที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
๑๐ นายยุทธนา อุทัยแพน 

 
 
 

๔๔  ปี ๖  ปี ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  ศาสนา 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
๒.ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา  การพัฒนาสังคม 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16 ชั่วโมง 

๑๑ นายไพโรจน์ อุดมลักษณ์ ๓๕ ปี ๖  ปี ต าแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
     -  

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก พลศึกษา 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๒๔ ชั่วโมง 

๑๒ 
 
 

นางสาวพรวิภา ขันโท ๓๖  ปี ๕  ปี ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตรี ๑.ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก  รัฐศาสตร์ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอก การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
๑๘ ชั่วโมง 

๑๓ นางสาวฐานิดา ค างอก 3๘  ปี ๔  ปี  ต าแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก  บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
๒.ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
สาขา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ภาษาไทย ๑๔๔ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมงที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
๑๔ นายเวหา  นครานุรักษ์ ๓๕ ๒  ปี ต าแหน่ง ครู 

วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพครู 

๑.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๓๒ ชั่วโมง 

๑๕ นายปิตุรงค์ นามชัยโคตร 
 
 
 
 

  26 ปี   ๓ เดือน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตรี 
 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

วิทยาศาสตร์ ๒๔ ชั่วโมง 
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๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ 
สาขา 
วิชา 

สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 
ภาระงานสอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

๑  

นางสาววนิดา ชนะสงคราม  
๒๕ ๑ ค.บ. ภาษา 

อังกฤษ 
ภาษา 
อังกฤษ 

อบจ. 
ศรีสะเกษ 

๑๖ 

๒ นางสาวดาวเรือง ยาตาด ี ๒๖ ๑ ศศบ. ภาษาอัง
กฤษเพ่ือ

การ
สื่อสาร 

ภาษา 
อังกฤษ 

เงินรายหัวและ 

เงินสะสม 
๑๕ 

๓ นางสาวกิตติยาภรณ์ เครอืด ี ๒๖ ๑ วทบ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร ์ เงินรายหัวและ 

เงินสะสม 
๑๗ 

๔ นางสาววาสนา จันประสาท ๒๖ ๑ วทบ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร ์ เงินรายหัวและ 

เงินสะสม 
๑๖ 

 

๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง(สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นายกิตติศักดิ์  ไชยมา ๕๑ พนักงานขับรถยนต ์ ม.๖ - ลูกจ้างประจ า อบจ.ศรีสะเกษ 

๒ นางสาวพรชฎา  แจ้อุบล ๓๑ บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

วิชาชีพ
ช้ันสูงบัญชี 

- พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

อบจ.ศรีสะเกษ 

๓ นายเข็มทอง  ไชยมา ๕๓ นักการภารโรง ม.๖ - พนักงานท่ัวไป อบจ.ศรีสะเกษ 

๔ นางสาวธนพร  ค าศร ี ๓๕ ลูกจ้างทั่วไป ม.๖ - ลูกจ้างช่ัวคราว งบรายหัว 
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๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร  

   ๓.๔.๑  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร(คน) 
รวม ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา      

-รองผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 

รวม - - ๑ - ๑ 

๒.สายงานการสอน      

-ข้าราชการ/พนักงานคร ู - ๖ ๙ - ๑๕ 

-พนักงานจ้าง(สอน) - ๔ - - ๔ 

-อ่ืนๆ(ระบุ) - - - - - 

รวม - ๑๐ ๑๐ - ๒๐ 

๓.สายงานสนับสนุนการสอน      

-นักการภารโรง ๑ - - - - 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ - - - - 

-พนักงานจ้างท่ัวไป ๑ - - - - 

-พนักงานขับรถยนต์ ๑ - - - - 

-อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม ๔ - - - - 

รวมทั้งสิ้น ๔ ๙ ๑๑ - ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

20% 

40% 

40% 

0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒกิารศึกษาสูงสุดของ
บุคลากร 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญาเอก 

4% 

79% 

17% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากร 
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานสอน 

สายงานสนบัสนนุการ
สอน 
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๓.๕  จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์                   

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมนิเทศ - - - 

ภาษาไทย ๑ ๑๐ ๑๔ 

คณิตศาสตร ์ ๒ ๑๕ ๑๖ 

วิทยาศาสตร์ ๕ ๒๐ ๑๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ ๑๕ ๑๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๐ ๑๒ 

ศิลปะ ๑ ๕ ๑๓ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๑๕ ๑๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๓ ๑๐ ๑๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๙ ๑๐๐ ๔ 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๙ ๑๐๐ ๑๓ 
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) 
    ๔.๑ จ านวนนักเรียนในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งสิ้นจ านวน ๓๑๓  คน   
สามารถจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนได้ดังนี้ 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม จ านวนเฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๑ (..... ขวบ)      
อ.๒ (..... ขวบ)      
อ.๓ (..... ขวบ)      

รวม      
ป.๑      
ป.๒      
ป.๓      
ป.๔      
ป.๕      
ป.๖      
รวม      
ม.๑ 2 ๓๒ ๓๑ ๖1 3๐ 
ม.๒ 2 ๒๙ ๔๔ ๗๓ 3๕ 
ม.๓ 2 ๓๖ ๒๗ ๖๓ ๓๑ 
ม.๔ 2 ๑๖ 2๗ ๔๓ ๒๒ 
ม.๕ 2 ๗ 2๖ ๓๓ ๑๖ 
ม.๖ 2 ๑๖ ๒๒ ๓๘ ๑๙ 
รวม 12 166 199 365 30 

รวมทั้งสิ้น 12 166 1๗๗ 3๑๓ 30 
 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย  - คน หญิง  - คน รวม จ านวน  - คน 

 
 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล    =   :            เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุประถมศึกษา =   :            เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยม ศึกษา    =  1๗ :  1       เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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43 

33 

38 

32 

38 

65 

37 

38 

71 
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มธัยมฯ 4 

มธัยมฯ 5 

มธัยมฯ 6 

ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

61 

73 

63 

71 

62 

97 

63 

59 

128 

0 20 40 60 80 100 120 140

มธัยมฯ 1 

มธัยมฯ 2 

มธัยมฯ 3 

ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ. 2562 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

๔.๒ จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ  ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๑ 
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าภาคเรียนที่ ๑ 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ผลการ
เรียนเฉลีย่
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย 184 0 29 24 19 28 18 26 41 85 46.19 

๒.คณิตศาสตร์ 244 38 29 24 23 35 25 27 21 73 29.91 

๓.วิทยาศาสตร ์ 272 6 32 27 21 41 60 51 93 204 75 

๔.สังคมศึกษาฯ 510 53 25 26 38 46 58 83 139 280 54.9 

๕.สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

445 1 2 4 18 37 85 135 126 346 77.75 

๖.ศิลปะ 319 62 11 6 0 15 31 71 118 220 68.96 

๗.การงานอาชีพฯ 348 43 11 10 28 39 62 53 102 271 77.87 

๘.
ภาษาต่างประเทศ 

319 68 17 25 33 44 31 46 41 118 36.99 

รวม 2,641 271 156 146 180 285 370 492 681 1,597 467.57 

ร้อยละ 100 10.21 5.90 5.52 6.81 10.79 14.00 18.62 25.78 60.46 58.44 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าภาคเรียนที่ ๒ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ผลการ
เรียนเฉลีย่
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย 186 6 8 25 33 26 23 21 25 69 37.09 

๒.คณิตศาสตร์ 324 65 48 34 41 53 25 27 31 83 25.61 

๓.วิทยาศาสตร ์ 411 0 21 16 33 39 57 70 115 242 58.88 

๔.สังคมศึกษาฯ 435 28 45 22 26 27 42 50 178 270 62.02 

๕.สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

415 37 23 18 38 21 38 38 161 237 62.06 

๖.ศิลปะ 354 17 11 11 15 24 38 38 192 292 82.48 

๗.การงานอาชีพฯ 425 17 18 19 36 42 59 69 157 285 67.05 

๘.
ภาษาต่างประเทศ 

334 53 30 38 35 48 63 28 44 139 41.62 

รวม 2,884 223 204 183 257 280 345 303 903 1,617 436.81 

ร้อยละ 100 7.73 7.07 6.34 8.91 9.70 11.96 10.50 31.31 56.06 54.60 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าภาคเรียนที่ ๑ 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ผลการ
เรียนเฉลีย่
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย 136 2 5 5 11 20 12 27 54 93 68.38 

๒.คณิตศาสตร์ 111 11 5 20 26 12 11 8 16 35 31.53 

๓.วิทยาศาสตร ์ 544 0 12 8 35 66 136 127 153 416 76.47 

๔.สังคมศึกษาฯ 230 5 3 4 9 19 18 39 123 180 78.26 

๕.สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

180 3 1 0 0 7 26 40 101 167 92.77 

๖.ศิลปะ 111 0 0 0 2 5 17 26 59 107 96.39 

๗.การงานอาชีพฯ 245 4 16 2 6 5 22 46 144 212 86.53 

๘.
ภาษาต่างประเทศ 

222 0 4 12 15 22 68 39 42 149 67.11 

รวม 1,779 25 46 51 104 156 310 352 692 1359 597.44 

ร้อยละ 100 1.40 2.58 2.86 5.84 8.76 17.42 19.78 38.89 76.39 74.68 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าภาคเรียนที่ ๒ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย 129 0 3 13 28 24 16 27 18 61 47.29 

๒.คณิตศาสตร์ 211 0 21 11 9 19 49 48 41 138 65.4 

๓.วิทยาศาสตร ์ 392 0 9 15 29 79 92 69 103 264 67.34 

๔.สังคมศึกษาฯ 146 6 0 5 4 5 8 45 76 129 88.35 

๕.สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

229 10 9 4 9 7 12 19 143 174 75.98 

๖.ศิลปะ 112 1 0 0 0 6 8 8 95 111 99.1 

๗.การงานอาชีพฯ 245 2 8 11 6 10 43 46 120 209 85.3 

๘.
ภาษาต่างประเทศ 

268 15 14 17 25 31 55 61 59 175 65.3 

รวม 1,732 34 64 76 110 181 283 323 655 1,261 594.06 

ร้อยละ 100 0.19 3.69 4.38 6.35 10.45 16.33 18.64 37.81 72.80 74.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ชัน้ ม.3 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) 
    ๗.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๗.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔๗.๖๕ ๒๐.๙๒ ๒๙.๒๖ ๒๖.๐๘ 

ระดับจังหวัด ๕๓.๔๗ ๒๓.๖๓ ๒๙.๒๖ ๒๙.๙๙ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๕๑.๑๓ ๒๒.๙๖ ๒๘.๖๘ ๒๙.๕๐ 

ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 
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เปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 

ระหว่างปีการศกึษา 2560 - 2562 

ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2560 

    7.1.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ – 256๒ 

รายวิชา/ปี
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
25๖๐ 

ปีการศึกษา 
256๑ 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ร้อยละของผลต่างระหว่างปี
การศึกษา 

ภาษาไทย 42.86 ๔๒.๒๕ ๔๗.๖๕ + 5.40 

คณิตศาสตร ์ 14.45 ๒๑.๕๑ ๒๐.๙๒ - 0.59 

วิทยาศาสตร์ 28.00 ๓๑.๐๒ ๒๙.๒๖ - 1.86 

สังคมศึกษา - - -  

ภาษาอังกฤษ 26.09 ๒๕.๑๓ ๒๖.๐๘ + 0.95 
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 7.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
    7.2.1  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๓๔.๒9 ๑6.48 ๒5.85 ๓๑.06 ๒1.56 

ระดับจังหวัด 39.79 19.71 ๒7.13 ๓4.25 ๒4.77 

ระดับสังกัด 
(รร.สังกัด อปท.) 

37.00 19.61 ๒6.29 ๓๒.81 ๒๔.04 

ระดับประเทศ ๔2.21 25.41 29.20 ๓๕.70 29.20 

 
 
 
 

 

24.29 

16.48 

25.85 

31.06 

21.56 

39.79 

19.71 

27.13 

34.25 

24.77 

37 

19.61 

26.29 

32.81 

24.04 

42.21 

25.41 

29.2 

35.7 

29.2 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาตขิั้น

พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ 
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 7.2.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 42.39 ๓๔.๕๕ 34.29 - 0.26 

คณิตศาสตร ์ 15.94 ๑๕.๘๘ 16.48 +0.60 

วิทยาศาสตร์ 23.87 ๒๔.๒๘ 25.85 +0.57 

สังคมศึกษา 31.25 ๓๑.๕๑ 31.06 - 0.45 

ภาษาอังกฤษ 20.78 ๒๒.๓๖ 21.56 - 0.80 
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เปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.6 

ระหว่างปีการศกึษา 2560- 2562 

ปี 2562 

ปี 2561 

ปี 2560 
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 ๗.๓.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ 

ที ่ รายการ จ านวน (คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

309 98.72 

2. จ านวนนักเรียนที่มีที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง
มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

298 95.20 
 

3. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 
4. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
5. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 0 
6. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0 
7. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 6 1.91 
8. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 8 3 
9. จ านวนนักเรียนที่ซ้ าชั้น 0 0 

10. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย   
                                  ประถมศึกษา   
                                  มัธยมศึกษาตอนต้น 33 52.38 
                                  มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 93.54 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  

๖. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 5 หลัง 
๒. อาคารประกอบ 1 หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม  4 หลัง 
๔. สระว่ายน้ า  - 
๕. สนามเด็กเล่น  -   
๖. สนามกีฬา  3 สนาม 
๙. ฯลฯ  
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  

มีลักษะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้ง มีแหล่งน้ าหรือล า
ห้วยขนาดเล็กรอบๆพ้ืนที่ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละปี ชุมชนโดยรอบมี
ประชากรประมาณ 8,951 คน อาชีพหลักได้แก่ การท าเกษตรกรรม ในฤดูฝน ปลูกข้าว ฤดูหนาวและฤดูแล้ง 
ปลูกพืชไร่ คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด ท าให้ลูก หลาน เข้าวัดฟังธรรมและสืบทอดสาน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างเหนี่ยวแน่น ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการ
ท าเสื่อจากต้นกก 

นอกจากนี้ภายในชุมชนยังประกอบไปด้วยศูนย์บริการด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนประถม 9 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 แห่ง 
ด้านศาสนา วัด ส านักสงฆ์ จ านวน 12 แห่ง ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จ านวน 2 
แห่ง   
    ๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ อาชีพ เกษตรกร (ท านา)   
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย/ครอบครัว/ปี  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ๗.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือต่างๆ ของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมกรรมการ
สถานศึกษา การร่วมงานบุญ งานบวช งานประเพณีต่างๆ ท าให้ชุมชนและโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
 ชุมชนและสถานศึกษาได้ใหค้วามร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่ยังขาดการประสานงานอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้บางครั้ง การรับทราบข้อมูลข่าวสารล่าช้าไป ประกอบกับบุคลากรภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาที่อยู่ห่างไกลสถานศึกษา ท าให้บางครั้งไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ทั่วถึง  
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จัดหลักสูตรสถานศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง 256๒ โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
    ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 120 120 120 120 80 40 
คณิตศาสตร ์ 120 120 120 120 120 80 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120      60 - - 
-  ฟิสิกส์ - - -  60 - - 
-   เคมี - - -      60 - - 
- ชีววิทยา - - -  60 - - 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ - - - - - - 
สังคมศึกษา 120 120 120 80 80 80 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 40 40 40 
ศิลปะ 80 80 80 40      40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 40      40      40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมชั่วโมง 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 
 

 
 
จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    เท่ากับ  1,280 ชั่วโมง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ  1,280 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
๑.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง 256๒) 

              ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่1         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1  ภาคเรียนที ่ 2   

รหสั
วชิา 

รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน  รหัส
วชิา 

รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

 หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

ท21101 ภาษาไทย1 1.5 60  ท21102 ภาษาไทย2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5 60  ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5 60 

ว21101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 1.5 60  ว21102 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2 1.5 60 

ว21103 วทิยาการค านวณ 1 1 40  ส21103 สงัคมศึกษา2 1.5 60 

ส21101 สงัคมศึกษา1 1.5 60  ส21104 ประวติัศาสตร์2 0.5 20 

ส21102 ประวติัศาสตร์1 0.5 20  พ21103 สุขศึกษา2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา1 0.5 20  พ21104 เทเบิลเทนนิส 0.5 20 

พ21102 กระบ่ีกระบอง 0.5 20  ศ21103 ทศันศิลป์ 2 0.5 20 

ศ21101 ทศันศิลป์ 1 0.5 20  ศ21104 ดนตรี-นาฎศิลป์ 2 0.5 20 

ศ21102 ดนตรี-นาฎศิลป์ 1 0.5 20  ง21101 งานเกษตรพ้ืนฐาน 1 40 

อ21101 ภาษาองักฤษ1 1.5 60  อ21102 ภาษาองักฤษ2 1.5 60 

รวม 11 440  รวม 11 440 

รายวชิาเพ่ิมเติม  รายวชิาเพิม่เตมิ 

วชิาบงัคบั  วชิาบังคบ 

ง21263 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 0.5 20  พ20205 แชร์บอล 1 40 

ว21201 เสริมทกัษะวทิยาศาสตร์ 1 0.5 20  ง21201 เสริมทกัษะคอมพิวเตอร์ 1 1 40 

พ20209 ฟตุบอล 1 1 40  ค21202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 2 0.5 20 

         อ21202 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
2 

0.5 20 

ส21231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  ส21232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

รวม 2.5 100  รวม 3.5 180 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กิจกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมนกัเรียน    กจิกรรมนกัเรียน

  ลูกเสือ  ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ  ยวุกาชาด   20 

  ชุมนุม ชมรม    20    ชุมนุม ชมรม    20 
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 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์(7)

      กจิกรรเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์(8)

    

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชัว่โมง/ภาค 13.5 600  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.5 680 
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๒.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒ ) 

             ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 2  ภาคเรียนที ่ 1         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 2  ภาคเรียนที ่ 2   

รหสัวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน  รหัสวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน 

หน่วยกติ/ช่ัวโมง  หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60  ท22102 ภาษาไทย 4  1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี3 1.5 60  ว22102 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี4 1.5 60 

ส22101 สงัคมศึกษา 3 1.5 60  ว22103 วทิยาการค านวณ 2 1 40 

ส22102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 20  ส22103 สงัคมศึกษา 4  1.5 60 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20  ส22104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22102 วอลเลยบ์อล 0.5 20  พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ22101 ทศันศิลป์ 3 0.5 20  พ22104 กรีฑา 0.5 20 

ศ22102 ดนตรี-นาฎศิลป์ 3 0.5 20  ศ22102 ทศันศิลป์ 4 0.5 20 

อ22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 60  ศ21103 ดนตรี-นาฎศิลป์ 4 0.5 20 

ง22101 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1 40  อ22102 ภาษาองักฤษ 4 1.5 60 

รวม 11 440  รวม 11 440 

รายวชิาเพ่ิมเติม  รายวชิาเพิม่เตมิ 

วชิาบงัคบั  วชิาบังคบั 

ส20203 การปกครองทอ้งถ่ิน 1 0.5 20  ส20204 การปกครองทอ้งถ่ิน 2 0.5 20 

ว22201 เสริมทกัษะวทิยาศาสตร์ 2 0.5 20  ว22202 เสริมทกัษะคอมพิวเตอร์ 3 1 40 

ค22201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 3 0.5 20  ค21201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 4 0.5 20 

อ22201 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3 0.5 20  ง22261 อาหารไทย 0.5 20 

ส22233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  อ22202 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 4 0.5 20 

         ส22234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

  2.5 100  รวม 3.5 140 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กิจกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมนกัเรียน    กจิกรรมนกัเรียน

  ลูกเสือ  ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ  ยวุกาชาด   20 

  ชุมนุม ชมรม    20    ชุมนุม ชมรม    20 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์(7)       กจิกรรเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(8)     
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รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชัว่โมง/ภาค 13.5 600  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.5 640 
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๓.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒ ) 

              ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3 ภาคเรียนที ่ 1         ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3  ภาคเรียนที ่ 2   

รหสัวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน  รหัส
วชิา 

รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

 หน่วยกติ/ช่ัวโมง 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60  ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 60 

ว23101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี5 1.5 60  ว23102 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี6 1.5 60 

ส23101 สงัคมศึกษา 5 1.5 60  ว23103 วทิยาการค านวณ 3 1 40 

ส23102 ประวติัศาสตร์ 5 0.5 20  ส23103 สงัคมศึกษา  1.5 60 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20  ส22104 ประวติัศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23102 บาสเก็ตบอล 0.5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 

ศ23102 ทศันศิลป์ 5 0.5 20  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 20 

ศ23103 ดนตรี-นาฎศิลป์ 5 0.5 20  ศ23103 ทศันศิลป์ 6 0.5 20 

อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 60  ศ23104 ดนตรี-นาฎศิลป์ 6 0.5 20 

ง23101 การถนอมอาหาร 1 40  อ23102 ภาษาองักฤษ  1.5 60 

รวม 11 440  รวม 11 440 

รายวชิาเพ่ิมเติม  รายวชิาเพิม่เตมิ 

วชิาบงัคบั  วชิาบังคบั 

ส20205 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20  ง23202 เสริมทกัษะคอมพิวเตอร์ 6 0.5 20 

ว23101 เสริมทกัษะวทิยาศาสตร์ 4 0.5 20  ว23202 เสริมทกัษะวทิยาศาสตร์ 5 0.5 20 

ค23201 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 5 0.5 20  ค23202 เสริมทกัษะคณิตศาสตร์ 6 0.5 20 

อ23201 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 5 0.5 20  อ23202 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 6 0.5 20 

ส23235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 0.5 20  ส23236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กิจกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 

   กิจกรรมนกัเรียน    กจิกรรมนกัเรียน

  ลูกเสือ  ยวุกาชาด   20    ลูกเสือ  ยวุกาชาด   20 

  ชุมนุม ชมรม    20    ชุมนุม ชมรม    20 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์(7)       กจิกรรเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(8)     

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชัว่โมง/ภาค 13.5 600  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14.5 640 
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๔.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง 256๒) 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 (แผนวทิย์)  ภาคเรียนที ่ 1   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 (แผนวทิย์)   ภาคเรียนที ่ 2 

รหสัวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน  รหัสวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

 หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

ท31101 ภาษาไทย 1 1 40  ท31102 ภาษาไทย 2 1 40 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1 40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1 40 

ว31101 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5 60  ว31103 เทคโนโลยวีทิยาการค านวณ 
1 

1 40 

ว31102 เทคโนโลยวีทิยาการค านวณ 
1 

1 40  ส31103 สงัคมศึกษา 2 1 40 

ส31101 สงัคมศึกษา 1 1 40  ส31104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 20 

ส31102 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา  2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา  1 0.5 20  ศ31102 ดนตรี 2 0.5 20 

ศ31101 ดนตรี 1 0.5 20  ง31102 งานเขียนแบบ 0.5 20 

ง31101 งานบา้นและงานประดิษฐ ์ 0.5 20  อ31102 ภาษาองักฤษ 2 1 40 

อ31101 ภาษาองักฤษ 1 1 40          

รวม 8.5 340  รวม 7 280 

                                          รายวชิาเพ่ิมเติม                                รายวชิาเพิม่เตมิ 

บงัคบัเลือก  บังคบัเลือก 

ค31201 คณิตศาสตร์เสริม 1 1.5 60  ค31202 คณิตศาสตร์เสริม 2 1.5 60 

อ31201 ภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั 1 

0.5 20  อ31202 ภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั 2 

0.5 20 

ง31266 ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุทอ้งถ่ิน 0.5 20  ว30202 ฟิสิกส์ 2 1 40 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 1 40   ว30222 เคมี 2 1 40 

ว30221 เคมี 1  1 40  ว30242 ชีววทิยา 2 1 40 

ว30241 ชีววทิยา 1 1 40  ง31264 โครงงานอาชีพ 0.5 20 

ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 40  ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20 

ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 20  วชิาเลือก 

           วชิาเพ่ิมเติม SBMLD 1 40 

รวม 7 280  รวม 7 280 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     
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   กิจกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนกัเรียน        กจิกรรมนกัเรียน     

  รด.อาสายวุฯ    ซ่อมเสริม   20    รด.อาสายวุฯ    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    20    ชุมนุม ชมรม    20 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์(10)

      กจิกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์(10)

    

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชัว่โมง/ภาค 15.5 680  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

๕. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒ ) 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5 (แผนวทิย์)  ภาคเรียนที ่ 1   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 5 (แผนวทิย์)   ภาคเรียนที ่ 2 

รหสัวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน  รหัสวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

 หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

ท32101 ภาษาไทย 3 1 40  ท32102 ภาษาไทย 4 1 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1 40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1 40 

ส32101 สงัคมศึกษา 3 1 40  ส32103 สงัคมศึกษา 4 1 40 

ส32102 ประวติัศาสตร์ 3 0.5 20  ส32104 ประวติัศาสตร์ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20  พ32102 พลศึกษาและสุขศึกษา 4 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 1 0.5 20  ศ32102 ศิลปะ 2 0.5 20 

ง32101 อาหารนานาชาติ 0.5 20  ว32103 วทิยาศาสตร์กายภาพ 2(
ฟิสิกส์) 

1.5 60 

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 1 40  อ32102 ภาษาองักฤษ 4 1 40 

ว32101 วทิยาศาสตร์กายภาพ 1(เคมี) 1.5 60  ง32102 เทคโนโลยกีารเกษตร 0.5 20 

ว32102 เทคโนโลยวีทิยาการค านวณ 
3 

1 40  ว32104 เทคโนโลยวีทิยาการค านวณ 
4 

1 40 

รวม 8.5 340  รวม 8.5 340 

                                          รายวชิาเพ่ิมเติม                                รายวชิาเพิม่เตมิ 

วชิาบงัคบัเลือก  วชิาบังคบัเลือก 

ค32201 คณิตศาสตร์เสริม 3 1.5 60  ค32202 คณิตศาสตร์เสริม 4 1.5 60 

อ32201 ภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั 3 

1 40  อ32202 ภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั 4 

1 40 

ว30203 ฟิสิกส์ 3 1 40  ว30204 ฟิสิกส์ 4 1 40 

ว30223 เคมี 3 1 40  ว30224 เคมี 4 1 40 

ว30243 ชีววทิยา 3 1 40  ว30244 ชีววทิยา 4 1 40 

ท30201 เสริมทกัษะภาษาไทย 1 1 40  ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

พ30203 แบคมินตนั 1 40  พ30202 แชร์บอล  1 40 

         ง32261 อาหารทอ้งถ่ิน 0.5 20 

วชิาเลือก  วชิาเลือก 

  วชิาเพ่ิมเติม SBMLD 1 40    วชิาเพ่ิมเติม SBMLD 1 40 

รวม 8.5 340  รวม 8.5 340 
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กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กิจกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนกัเรียน        กจิกรรมนกัเรียน     

  รด.อาสายวุฯ    ซ่อมเสริม   20    รด.อาสายวุฯ    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    20    ชุมนุม ชมรม    20 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์(10)

      กจิกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์(10)

    

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชัว่โมง/ภาค 17 740  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 17 740 
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๖.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒ ) 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 (แผนวทิย์)  ภาคเรียนที ่ 1                                           ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 (แผนวทิย์)   ภาคเรียนที ่ 2 

รหสัวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน  รหัสวชิา รายวชิาพื้นฐาน เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

 หน่วยกติ/
ช่ัวโมง 

ท33101 ภาษาไทย 5 1 40  ท33102 ภาษาไทย 6 1 40 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1 40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1 40 

ส33101 สงัคมศึกษา 5 1 40  ส33103 สงัคมศึกษา 6 1 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 

ศ33101 นาฏศิลป์ 1 0.5 20  ศ33102 นาฏศิลป์ 2 0.5 20 

ง33101 งานช่าง 0.5 20  ง33102 งานธุรกิจ 0.5 20 

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 1 40  อ33102 ภาษาองักฤษ 6 1 40 

ว33101 วทิยาศาสตร์ โลกและ
อวกาศ 

1.5 60  ว33103 เทคโนโลยวีทิยาการค านวณ 
5 

1 40 

ว33102 เทคโนโลยวีทิยาการค านวณ 
5 

1 40          

รวม 8 320  รวม 6.5 260 

                                          รายวชิาเพ่ิมเติม                                รายวชิาเพิม่เตมิ 

วชิาบงัคบัเลือก  วชิาบังคบัเลือก 

ค33201 คณิตศาสตร์เสริม 5 1 40  ง33201 เสริมทกัษะคอมพิวเตอร์  1 40 

อ33201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
1 

0.5 20  อ33202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
2 

0.5 20 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 1 40  ว30206 ฟิสิกส์ 6 0.5 20 

ว30225 เคมี 5 1 40  ว30226 เคมี 6 0.5 20 

ว30245 ชีววทิยา 5 1 40  ว30246 ชีววทิยา 6 0.5 20 

ส30201 การปกครองทอ้งถ่ิน 1 40  ส30202 อาเซียนศึกษา 1 40 

ส30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 20  ส30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

พ30201 ฟตุซอล 1 40  พ30204 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 1 40 

ง33201 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 1 40  ท30205 เสริมทกัษะภาษาไทย 1 40 

                 

วชิาเลือก  วชิาเลือก 

  วชิาเพ่ิมเติม SBMLD 1 40    วชิาเพ่ิมเติม SBMLD 1 40 
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รวม 9 360  รวม 7.5 300 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน     

   กิจกรรมแนะแนว   20    กจิกรรมแนะแนว   20 

  กิจกรรมนกัเรียน        กจิกรรมนกัเรียน     

  รด.อาสายวุฯ    ซ่อมเสริม   20    รด.อาสายวุฯ    ซ่อมเสริม   20 

  ชุมนุม ชมรม    20    ชุมนุม ชมรม    20 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์(10)

      กจิกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์(10)

    

รวมจ านวน/หน่วยกิต/ชัว่โมง/ภาค 17 740  รวมจ านวน/หน่วยกติ/ช่ัวโมง/ภาค 14 620 

 
 
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                       
 ๙.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 64 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 7,243 เล่ม มีหนังสืออ่าน
ประกอบการเรียน หนังสืออ่านเสริมความรู้ หนังส่งเสริมคุณธรรม หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือวารสาร
เพ่ือให้นักเรียนได้สืบค้น และศึกษาค้นคว้า และยังมีบริการยืม-คืน โดยใช้ระบบดิวอ้ี  นอกจากนี้ยังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ใช้สืบค้นข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ก้าวทันโลก จ านวน ๕ เครื่อง ท าให้ใน
แต่ละวันมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดในตอนกลางวัน  เป็นจ านวนมาก 

๙.๒  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 4 ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน    3  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน    ๒  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน    1  ห้อง 

  ๔)  ห้องอ่ืนๆ ห้องอาเซียน                จ านวน    1  ห้อง 
 ๙.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 5๐ เครื่อง  จ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน   41  เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน    ๙  เครื่อง 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา        จ านวน    7      เครื่อง 
 ๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช ้
จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 

ห้องปฏิบัติการเคมี 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ฯลฯ 

400 
400 
400 
400 
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๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในจังหวัด และใกล้เคียง 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช ้
จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 

พิพิธภัณฑ์ธนบัติแห่งชาติ 
ศูนย์ไอซีทีชุมชน 
แก่งตะนะ 
แก่งสะพือ 
          ฯลฯ 

- 
100 

2 
2 

๙.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
 

นายสวน  เขียวอ่อน 
นายทองค า ลายงาม 
นางมาลี ค าศรี 

ฯลฯ 

ภูมิปัญญาเรื่องการสานกระทอ 
ภูมิปัญญาเรื่องการสานแงบ 
ภูมิปัญญาเรื่องการท าหมอนฟักทอง 
 

20 ครั้ง 
20 ครั้ง 
20 ครั้ง 
 

 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
    ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น  
 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา  
 รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) แข่งขันหมากฮอต รุ่นอายุ ๑๔ ปีชาย 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) รุ่นไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”  
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) รุ่นไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๑๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “นครระยองเกมส์ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ผู้บริหาร  
นายวีระชิต   ค าชมภู  

โล่เกียรติยศรางวัลที่ ๒   
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

ครู  
นายเกียรติชัย ด้วงเอียด รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ  

รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทครูผู้สอน 
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นางสาวฐานิดา ค างอก โล่เกียรติยศรางวัลที่ ๓ 
กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล  สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นายเวหา นครานรุักษ ์ โล่เกียรติยศรางวัลที่ ๓ 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ  สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

 
นางประไพพิศ เติมจิตร 
 

รางวัลชมเชย 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ รางวัลชมเชย 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา  สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นางสาวสุกานดา นาห่อม รางวัลครูดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวพรวิภา ขันโท รางวัลครูดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ครู 
นายนิรันดร คุลธิ ครูผู้ฝึกสอนฟุตซอล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) รุ่นไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”  
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย 

นายยุทนา อุทัยแพน ครูผู้ฝึกสอนหมากฮอต  รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม  
๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย 

นักเรียน 
เด็กหญิงมันทนา พื้นสวรรค์ โล่เกียรติยศรางวัลที่ ๒   

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นางสาวดลฤดี สุวรรณสิงห ์
นางสาวปรียา  ปัญญาวัน 
นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยสอน 
นางสาวอพิชญา  ชาภักดี
นางสาวอรทัย  ตุลตอาน 

โล่เกียรติยศรางวัลที่ ๓ 
กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล  สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นายนครธาดา  จ าปาเรือง โล่เกียรติยศรางวัลที่ ๓ 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ  สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

เด็กหญิงนิภาพร  ละม้ายนิล 
เด็กหญิงญาณภัทร ค าแพง 

รางวัลชมเชย 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา  สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร 

 
ส านักการลูกเสือยุว
กาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นางสาวปนัดดา  เกษแก้ว 
นางสาวอรอุมา   เจริญสุข 
นางสาวสุภาพรรณ  จนัทะแพง 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง)รุ่นไม่เกิน ๑๖ปีหญิง 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”  
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
 
นักเรียน 
เด็กชายพุฒิพัชร พรมมาสุข รางวัลรองชนะเลิศ (เหรยีญเงนิ) แข่งขันหมากฮอต  

รุ่นอายุ ๑๔ปีชาย 

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๑๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
รางวัลเหรยีญรองชนะเลิศอันดับ 1  

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 30 ต.ค. พ.ศ. 
2562ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายใน 

ค่า 

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

 

สรุปผลการ

ประเมนิ 

มาตรฐานที่ ๑ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 70.25 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๑.ดา้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 63.01 ปานกลาง ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑ มคีวามสามารถในการอา่น การเขียน และการคดิค านวณ ๖๓.๒๑ ปานกลาง ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑.๒ มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ 

อภปิรายแลกเปลี่ยน ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

๖๗ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๑.๓ มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๔.๓๘ ดีเลิศ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑.๔ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๗๓.๓๑ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๑.๕ มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๗.๓๘ ปานกลาง ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑.๖ มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีต่องานอาชพี 68.12 ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๒.คุณลักษณะอนัพึงประสงคข์องผู้เรียน 77.50 ยอดเย่ียม บรรลุเป้าหมาย 

๒.๑ การมคีุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 78.15 ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 71.15 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒.๓ การยอมรับที่จะจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทีห่ลากหลาย 75.86 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 84.82 ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๗๒.๔๑ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒.๑ มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 75.85 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒.๒ มรีะบบบรหิารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 74.89 ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 

71.03 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 70.36 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

72.10 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ

การเรียนรู ้

70.25 ดี บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายใน 

ค่า 

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

 

สรุปผลการ

ประเมนิ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๗๑.๔๘ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถ

น าไปประยุกตใ์ช้ในชวีิตได ้

74.37 ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 73.99 ดี บรรลุเป้าหมาย 
๓.๓ มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 74.17 ดี บรรลุเป้าหมาย 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

75.43 ปานกลาง บรรลุเป้าหมาย 

๓.๕ มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

74.50 ดี บรรลุเป้าหมาย 

 
 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพ สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างที่หลากหลาย มีระบบดูช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข็มแข็ง ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการบริหาร
จัดการ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
     - 
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๑๒.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.32 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10.00 9.21 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.86 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.17 พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

5.00 4.30 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และต้นสังกัด 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการสง่เสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ

แนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.27 ด ี

 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 81.27 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรองเนื่องจาก...................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ  

ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ๑. สถานศึกษาพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  ๒. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น 
  ๓. สถานศึกษาควรทบทวนการจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดน้ าและไฟฟูาเสียใหม่ว่ามี
จุดอ่อนอย่างไร เพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 
  ๔. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ศักยภาพผลสัมฤทธิ์ความถนัดของผู้เรียนทุกระดับชั้น รวมทั้ง
วิเคราะห์ลักษณะมาตรฐานของข้อสอบ O-Net เพ่ือหาแนวทางการพัฒนานักเรียนและควรปรับปรุงระบบการ
ก ากับติดตามการนิเทศภายในให้ทั่วถึงสม่ าเสมอต่อเนื่อง เพื่อน าผลการนิเทศภายในมาสรุปปัญหาที่แท้จริงใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก าหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในปีต่อไป 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑. สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  ๒. สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณให้ทันกับ
ความต้องการ 
  ๓. สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๔. สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาควรตั้งคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และกระบวนการนิเทศภายในของคณะครูทุกปี เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาต่อไปโดยก าหนดไว้เป็นข้อๆ
หรือเป็นด้านตามปัจจัยบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ) แล้วบรรจุไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 
๑๓.การน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการศึกษา 

 จากค าแนะน าของสมศ.สถานศึกษาพบว่าการใช้น้ าสิ้นเปลืองเกิดจากระบบการส่งจ่ายน้ าและท่อน้ า
รั่วซึม จึงด าเนินการจัดระบบน้ าใช้ในสถานศึกษาใหม่ ด้วยการติดตั้งปั๊มน้ าในการสูบน้ าบาดาลและแจกจ่ายไป
ยังส่วนต่างๆของอาคาร และมีการตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ าเป็นประจ า  
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ส่วนระบบไฟฟ้าในโรงเรียนได้มีการตรวจสอบการเดินสายไฟตามอาคารเรียนซึ่งพบว่าเก่ามาก แต่
งบประมาณไม่เพียงพอในการรื้อถอนและติดตั้งทั้งระบบ จึงได้มีการเปลี่ยนสายไฟและรื้อระบบในส่วนของ
อาคารวิทยาศาสตร์ซึ่งสร้างมานานพร้อมกับเปลี่ยนหม้อแปลงในโรงเรียนใหม่เพ่ือความปลอดภัยของครู 
บุคลากรและนักเรียน และได้จัดรณรงค์ให้ครู บุคลากรและนักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลม ทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง 
และไม่ให้น าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมาใช้ที่โรงเรียน เช่น ไดร์เป่าผม ที่รีด
ผม 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) นั้น 
สถานศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและพบว่าควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิดวิเคราะห์ โดยมีการก ากับติดตามการนิเทศภายในให้ทั่วถึงสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง  

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้วยการจัดอบรมและ
สนับสนุนให้เข้าอบรมในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ส่วน
ในงานการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาได้แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรและก ากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาจัดประชุมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
กระบวนการนิเทศภายใน ซ่ึงพบว่าต้องมีการปรับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้เทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ระบบการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนไม่ชัดเจน และขาดการบันทึกหลังสอน ซึ่งจะได้ชี้แจงกับครูผู้สอนและ
พัฒนาครูผู้สอนในปีการศึกษาถัดไป 
 

๑๔. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑๔.๑ การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียน โคกสะอาดวิทยาคม ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็น ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ   ฝ่ายกิจการนักเรียน และ ฝ่ายบริการและชุมชน  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงาน แบบมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก ตาม
ระบบ PDCA โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ ที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและสนับสนุนให้มี ให้ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นตาม พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ.๒๕๔๕ ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมี
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ และส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา และ
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ  
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการและชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.  งานสารบรรณ 
๒.  งานบริหารการเงิน 
๓.  งานบริหารการพัสดุ 
๔.  งานบริหารการบัญชี 
๕.  งานแผนงานและโครงการ 
๖.  งานบุคลากร 
๗.  งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
๘.  งานระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
๙.  งานสวัสดิการและยานพาหนะ 
๑๐.  งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภัย 
๑๑. งานสารสนเทศฝ่าย 
๑๒. งานประเมินผลฝ่าย 

๑.  งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.  งานทะเบียนนักเรียน 
๔.  งานวัดผลประเมินผล 
๕.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖.  งานนิเทศการศึกษา 
๗.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘.  งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
๙. งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net และส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
๑๐. งานรับนักเรียน 
๑๑. งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๑๒. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
๑๓.  งานแนะแนวและกองทุนการศึกษา 
๑๔. งานจัดตารางสอน/สอนแทน 
๑๕. งานสารสนเทศฝุาย 
๑๖. งานสารบรรณฝุาย 
๑๗. งานประเมินผลฝุาย 

๑.  งานอนามัยและโภชนาการ 
๒.  งานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
      และกิจกรรม ๕ ส. 
๓.  งานสวนพฤกษศาสตร์และเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.  งานสาธารณูปโภค 
๕.  งานโสตทัศนศึกษา 
๖.  งานพัฒนาระบบเครือข่าย  เทคโนโลยี 
     และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT 
๗.  งานประชาสัมพันธ์ 
๘.  งานสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
๙. งานลูกจ้างประจ าและพนักงานบริการ 
๑๐. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑๑. งานสารสนเทศฝ่าย 
๑๒. งานสารบรรณฝ่าย 
๑๓. งานประเมินผลฝ่าย 

๑.  งานครูที่ปรึกษาและระบบดูและ 
ช่วยเหลือ  นักเรียน 
๒.  งานป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียน 
๓.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
๔.  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
๕. งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๖. งานสวัสดิการจราจรและรักษาความ
ปลอดภัยนักเรียน 
๗. งานสารสนเทศฝ่าย 
๘. งานสารบรรณฝ่าย 
๙. งานประเมินผลฝ่าย 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ 
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๑๔.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 

คุณธรรมเด่น  เน้นการศึกษา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรยีน 

ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  

 พันธกิจ 

๑. บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามศักยภาพ 

๒. โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการการศึกษา ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 

๓. บุคลากรและผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสนับสนุนให้มี ให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

๕. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทศาสตร์ที่ ๑ 
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
ฝุายอ านวยการ 

และ 
ฝุายกิจการนักเรียน 

ยุทศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาตาม 
พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา
ตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ฝุายอ านวยการ 
และ 

และฝุายวิชาการ 
ยุทศาสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตามศักยภาพ 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

 
ฝุายอ านวยการ 

และ 
ฝุายวิชาการ 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์
ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย 

๔.๑ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
ปลอดภัย 

         
ฝุายบริการและชุมชน 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 

๕.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 

       
ฝุายบริการและชุมชน 

ยุทศาสตร์ที่ ๖ 
การส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสือ่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่าง
พอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           
         ฝุายบริการและชุมชน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIS) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี๖๑ 
- ๖๕ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

ปี 
๖๔ 

ปี 
๖๕ 

๑.บุคลากรและผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงามต่อ
ตนเองและต่อสังคม 

ร้อยละของบุคลากรและ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติ
สิ่งดีงามต่อตนเองและต่อ
สังคม  

๙๐ 
 

 

๑๐๐ 
 
 

 

๙๓ 
 

 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๘ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 

๒.บุคลากรและผู้เรียนมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ร้อยละของบุคลากรและ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๙๐ ๑๐๐ ๙๕ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.โรงเรียนมรีะบบบริหาร
จัดการการศึกษา ทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕ 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับค่อนข้างดี 
(เกรด ๒.๕) ขึ้นไปของทุก
ระดับชั้น  

 
 
 
 

๖๕ 

 
 
 
 

๘๕ 

 
 
 
 

๗๐ 

 
 
 
 

๗๕ 

 
 
 
 

๘๐ 

 
 
 
 

๘๕ 
 

๔.ครูและบุคลากรมี
ศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนการสอน
และมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

๖๐ ๗๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๕.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ดนตรี ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตามศักยภาพ 

ร้อยละของนักเรียนและที่
มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตามศักยภาพ 

๖๐ ๗๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๖.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ ที่สะอาดร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัยเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

รายงานผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ภูมิทัศน์ได้จัดท าส าเร็จ
ตามก าหนดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔ ๘ ๕ ๖ ๗ ๘ 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIS) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี

๖๑ 
- 

๖๕ 

ปี 
๖๒ 

ปี 
๖๓ 

ปี 
๖๔ 

ปี 
๖๕ 

๗.โรงเรียนและชุมชน
ร่วมมือในการสนับสนุน
การจัดการและพัฒนา
การศึกษา 

ร้อยละของผู้ปกครองหรือ
ชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมหรือท ากิจกรรมต่างๆ
กับทางโรงเรียน 

๘๙ ๙๘ ๙๐ ๙๓ ๙๕ ๙๘ 

๘.โรงเรียนสนับสนุนให้มี 
ให้ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละของครูและผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

 

จุดม่งหมายของการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียน 

ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตัวช้ีวัดของวิสัยทัศน์ 

เพ่ือการวัดผลการด าเนินงานของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมว่าบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จึงก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐานตั้งแต่

ระดับค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ขึ้นไปของทุกระดับชั้น  
3. ร้อยละของครู บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ได้จัดท าส าเร็จตาม

ก าหนดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แบบสรุปรายงานโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” หมายถึงการทักทายโดยการแสดงความเครารพต่อกันระหว่างผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้มาเยือน ด้วยการยกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “มารยาทดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม”  
มารยาทดี หมายถึง การมีกริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
มีวินัย หมายถึง มีระเบียบวินัยต่อครูและกฎระเบียบของโรงเรียน 
ใฝุคุณธรรม หมายถึง ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุหาและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอ 
และผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีแก่สังคม มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีจิตสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๒  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ……...ดี……….. 
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดหลักสูตรโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นฐาน จัดวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการของชุมชน 
และใน 8 กลุ่มสาระไดจ้ัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีสติ มีเหตุผล โดยมุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสถานศึกษาส่งเสริมและจัดให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรมต่างๆตามศักยภาพ 
 ด าเนินโครงการของ ๘ กลุ่มสาระเข้ามาเสริมในเรื่องการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆที่ครูผู้สอน
ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้านมุ่งเน้นส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรจะเกิดกับนักเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีสุข สามารถวางแผนในการศึกษาต่อหรือการท างาน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษา และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มุ่งเน้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
งานสุจริต 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   รายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กราฟ
แสดงผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในสามปีย้อนหลัง  สรุปโครงการการ
พัฒนาการรักการอ่าน  แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๒ สรุปรายงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ เกียรติบัตร  โล่รางวัลของครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ แบบสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบสรุปน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน แบบสรุปการตรวจสอบสุขภาพจิตของผู้เรียนและแบบสรุปการ
ตรวจสอบสมรรถภาพ 
จุดเด่น      

นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมส่วนและตามวัย มีสมรรถภาพที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์มีสุขภาพจิตที่
ดีมีจิตสังคม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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จุดที่ควรพัฒนา  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังขาดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน

มากขึ้น ประกอบกับสื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในโลกปัจจุบันมากขึ้น นักเรียนเข้าถึงสื่อบันเทิงมากกว่า
สื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และมีความกระตือรือร้นน้อย ขาดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การนิเทศภายในไม่ทั่วถึง ขาดความสม่ าเสมอและขาดแรงจูงใจ  
 
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ย่ังยืน 

วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นตามเปูาหมาย โดยทุกฝุายงานต้องเปิดใจ
ยอมรับผลการด าเนินงานของตนเอง  รวบรวมปัญหาจากทุกฝุายงานอย่างเป็นระบบ เรียบเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และจัดการแก้ปัญหาด้วยความเสียสละ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน การเขียน การคิด 
เพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลเพ่ือพัฒนา
นักเรียน มีการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรก การสอนแบบโครงงาน,การสอนแบบเพาะธุ์ปัญญา ฯลฯ และมี
การติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 
เพ่ือประเมินความสามารถดา้นการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และปรับแผนพัฒนา

การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ให้มีความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนก าหนดเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารงานสี่ฝุาย โดยงานทั้งสี่ฝุายน าแผนงานลงสู่การปฏิบัติ  มีการบริหารงานวิชาการ อัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  อาคารสถานที่และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  

การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ บริหารอัตราก าลังครูผู้สอนตามความถนัดและความสามารถ 
ให้มีจ านวนชั่วโมงสอนใกล้เคียงกัน มีการจัดสอนแทนตามความจ าเป็น มีการจัดนิเทศการเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดท้ังปีการศึกษาและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 

พัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้และในงานที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ  ใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
สรุปรายงานผลการจัดโครงการที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  โครงการ Big cleaning 
day โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

จุดเด่น  

โรงเรียนมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชนตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาตินโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้พัฒนาตนเองและ
พัฒนาความรู้ ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง พัฒนางาน
วิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 

จุดที่ควรพัฒนา  

งานทั้งสี่ฝุาย ขาดการนิเทศ  ติดตาม  การประเมินคุณภาพ ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
การดูแล อาคาร สถานทีแ่ละบริเวณโดยรอบไม่ทั่วถึง บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 
นวัตกรรม/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา เชื่อมโยงระบบต่างๆใน
โรงเรียนกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และน าเปูาหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ ปฏิบัติงานประจ าและทุกระบบงานให้น ากระบวนการ P D C A มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
สะท้อนกลับข้อมูลพร้อมกับข้อเสนอแนะให้กับผู้ปฏิบัติ  

ข้อเสนอแนะ 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งให้นโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติ จัดหาและอ านวยความสะดวกในการจัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
แต่ละฝุาย ก ากับ ติดตามและให้ข้อมูลย้อนกลับการท างานของแต่ละฝุาย  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูแต่ละกลุ่มสาระร่วม

แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา น าไปสู่การปรับโครงสร้างรายวิชา 
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จัดหน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ และกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และ
ปฏิบัติ (Active learning)  เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

  
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โครงการนิเทศภายใน โครงการรักการอ่าน –สรุปรายงานการจดัโครงการรักการอ่าน  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ๘ 
กลุ่มสาระ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์   ทะเบียนสื่อของโรงเรียนโคกสะอาด โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สรุปรายงาน
กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ สรุปรายงานการส่งสื่อหรือวิจัย เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี แฟูมพัฒนาตนเองของครู ประชุมกลุ่มสาระ (แบบ
บันทึกประชุมกลุ่มสาระ) การปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ วิจัยในชั้นเรียน , แบบวิเคราะห์ผู้เรียน, เอกสสารชั้น
เรียน, เอกสารการโฮมรูม, เอกสารการเยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๑ ครั้ง/ป ี
ประชุมประจ าเดือน ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้นอกสถานที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมขยะทองค า กิจกรรมการอบรมอาสายุวกาชาดโดยเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ -ยุวกาชาด โครงการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

จุดเด่น  

ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 

 

จุดที่ควรพัฒนา  

ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ว่าท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติได้จริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระบบการนิเทศภายในพร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนพร้อมกับข้อเสนอแนะ 

 
นวัตกรรม/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
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ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เกิด
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  จัดระบบนิเทศภายในให้มีความถี่และ
สม่ าเสมอ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับทุกครั้งเพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมให้ผู้สอนท าการประเมินตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาจัดการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างสอดคล้องเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
 การบริหารจัดการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น ากระบวนการ PDCA  มาเพ่ือใช้
ปรับปรุงพัฒนางาน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบบูรณาการ และการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ด้าน ICT ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนางานอย่างเป็น
ระบบด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนทั้งในระบบเรียนรู้และ
ระบบดูแลช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ยอมรับการประเมินจากเพ่ือนเพ่ือการพัฒนาประสาน
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งเสริมให้มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่ก้าวทันสื่อเทคโนโลยี อ านวยความสะดวกในการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ  

 
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึน 

1. การบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น ากระบวนการ PDCA  มาเพ่ือใช้ปรับปรุง
พัฒนางานให้บรรลุผลตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอน
แบบบูรณาการ และการใช้สื่อการเรียนรู้ด้าน ICT ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ  

3. ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโดนเริ่มจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนทั้งในระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือ 

4. การส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร ใช้วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๕. จัดให้มีการนิเทศ  ติดตาม  งานทั้งสี่ฝุาย ทั้งนี้เพ่ือให้งานมีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้น

ในการท างาน 
๖.โรงเรียนน าข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  ขั้นตอน

การด าเนินงานบางขั้นตอนของระยะการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ให้ครูมีบันทึกหลังสอน และน าผลมาใช้
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ทิศทาง/แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดโครง/กิจกรรม ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. จัดระบบนิเทศการสอนให้มีประสิทธิภาพ 



56 
 

3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร เพ่ือค้นหาแนวทางการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศทั้งระบบหลัก
และระบบย่อยในโรงเรียน 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลของระบบย่อยในโรงเรียน 
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 

๑. ความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนทั้งด้านเอกสาร
และวิทยากร เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้เกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติจริงน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  สามารถพัฒนาตนเองโดย
เชื่อมโยงการประเมินวิทยฐานะ และจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ ๓ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” 
ส าหรับสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผลงาน (Best Practices)  การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ 
ค าส าคัญ   

กิจกรรมยุวกาชาด เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมยุว
กาชาด สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งเป็นกิจกรรมส าคัญที่ส่งเสริม
ให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตนด้านมนุษยธรรมเพ่ือพลโลก  กิจกรรมที่
สมาชิกยุวกาชาดต้องเรียนรู้โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก  กับกิจกรรมพิเศษ  กิจกรรมหลักก าหนดให้สมาชิกยุว
กาชาดต้องเรียนรู้เพ่ือให้จบหลักสูตร  ส่วนกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลัก  ซึ่งในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรกิจกรรมยุว
กาชาดเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถมาออกแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของหลักสูตร เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งหมายถึงสมาชิกยุวกาชาด ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม
นอกเหนือจากการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรแล้ว ยังมีผลส าเร็จอ่ืนที่สะท้อนคุณภาพการจัดกิจกรรม
นั้นก็คือผลการร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงการน า
ความรู้ ทักษะจากการจัดกิจกรรมไปใช้ได้จริง  จนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
๑. บทน า  

จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านกิจกรรมยุวกาชาดในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมามีการ
ด าเนินการโดยเน้นด้านความรู้เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา  ผู้เรียนไม่สนใจในการเรียนรู้  
ครูมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องให้ความส าคัญ  และเมื่อปีการศึกษา 2562 เมื่อมีการส่งเสริมพัฒนาครูผู้จัด
กิจกรรมโดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านยุวกาชาด  ท าให้ทราบว่ากิจกรรมยุวกาชาดเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ต้องออกแบบและจัดกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมเป็นส าคัญ  โดยครูผู้สอนต้อง
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ  มีความสามารถโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  ดังนั้น
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู  จึงน าเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  Activity 
Based  Learning : ABL  มาใช้  ซึ่งรูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  สอดคล้อง
กับธรรมชาติวิชา  ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรจึง
สามารถส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนให้น าความรู้และทักษะไปใช้จนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  
ระดับประเทศ  เช่น  กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าในอันดีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก  มีการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและมีการประเมินผลการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้น าผลการเรียนรู้ไปปฏิบัติจนได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
สมาชิกยุวกาชาดที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  มีความรู้และทักษะ ผ่านการประเมินตามหลักสูตร 

สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 
เป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ผู้เรียน  ซึ่งหมายถึงสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  และสมาชิกยุวกาชาด
ระดับ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
 ครูผู้สอน  กิจกรรมยุวกาชาดระดับ  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  และสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

สมาชิกยุวกาชาดที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  มีความรู้และทักษะผ่านการประเมินกิจกรรมหลัก
และได้รับการตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านการประเมินตามหลักสูตร  และผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพิเศษจน
มีสิทธิประดับสายเกียรติยศ  สามารถน าผลการเรียนรู้กิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 

 
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ขั้นที่  ๑  จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดโดยด าเนินการโดยใช้แบบ  ยุว.๑ ค าร้องขอจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด  ยุว.๒                         
จัดตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และ ยุว.3  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ขั้นที่  ๒  ประชุมชี้แจงและวางแผนด าเนินการ  บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในแผนพัฒนา
ของโรงเรียน 

ขั้นที่  ๓  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด  โดยการเข้าร่วมอบรม  การเป็นวิทยากร  การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆด้านยุวกาชาด 

ขั้นที่  ๔  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดแต่ละระดับ พร้อมก าหนดบทบาท
หน้าที่   

ขั้นที่  ๕  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้จัดกิจกรรมโดย
ส่งเสริมให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based  Learning : ABL     

ขั้นที่  ๖  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ทั้ง ใน
ชั่วโมงเรียน  ชีวิตประจ าวัน  การประกวดแข่งขันต่างๆระดับจังหวัด  ระดับประเทศ     
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แนวทาง/ขัน้ตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธี 

หรือแนวทางปฏบิัติที่เป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ไม่ส าเร็จ 
 

ส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

ขั้นที่  ๑  จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดโดยด าเนินการโดยใช้แบบ ยว.๑ และ ยว.๒ 

ขั้นที่  ๒  ประชุมชี้แจงและวางแผนด าเนินการ  
ขั้นที่  ๓  ส่งเสริมพัฒนาบคุลากรด้านยุวกาชาด   
ขั้นที่  ๔  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกจิกรรมยุวกาชาด 
ขั้นที่  ๕  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูจ้ัดกิจกรรมโดย
ส่งเสริมให้ใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based  Learning : ABL    
ขั้นที่  ๖  ส่งเสริมใหผู้้เรียนน าความรู้และทักษะจากการเรยีนรู้ผา่นการปฏิบัติกจิกรรม                                    
ไปใช้ทั้งในช่ัวโมงเรียน  ชีวิตประจ าวัน  การประกวดแข่งขันต่างๆ  

ส่งเสริมพัฒนานักเรยีน                          
ด้านยุวกาชาดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

(ABL) สู่ความเป็นเลิศ 

ทบทวนและปรับปรุง                             
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้

มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านยุวกาชาดระดับ
จังหวัดระดับประเทศ เช่น รางวัล                           

โล่พระราชทานฯ โล่เกียรติยศ 
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๓. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว  ส่งผลต่อสถานศึกษาตามเป้าหมายคือ 
๑) ครูผู้สอน  กิจกรรมยุวกาชาดระดับ  ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   และสมาชิกยุวกาชาดระดับ  

๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒) สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔ ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ที่เรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาดมีผลการ
ประเมินและตัดสินผลการเรียนรู้  ผ่าน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

๓) ผู้เรียนได้ที่เรียนรู้กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด  ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย  ๙   
กิจกรรมและมีสิทธิประดับสายเกียรติยศ 

๔)  ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเข้าร่วมประกวด แข่งขันและได้รับ 
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  สะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ
ภูมิใจและเชื่อมั่นในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หมายเหตุ : จากผลการพัฒนาดังกล่าว  สถานศึกษาจึงได้บรรจุโครงการส าคัญในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  โดยใช้ข้อมูลผลส าเร็จในการพัฒนากิจกรรมยุว
กาชาดแต่ละปีเป็นสารสนเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ 

๑)  บุคลากร 
๒) ทรัพยากร 
๓) งบประมาณ 
๔) กระบวนการด าเนินงาน 

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ABL  ซึ่งน ามาใช้ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีมาตรฐานได้ 
๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

 บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน  สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม ก าหนดบทบาท
หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีการนิเทศติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงพัฒนา  มุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
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๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

 ๑)  รางวัลระดับประเทศ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทครูผู้สอน เนื่องในงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 

สรุปผลงาน/รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ 
เนื่องในการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 

ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 

 
ที ่ กิจกรรม รางวัล ชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน 
1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 

สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 
โล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 2 

เด็กหญิงมันทนา พื้นสวรรค์ นายนิรันดร  คุลธิ 

2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
สมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

โล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 3 

นายนครธาดา  จ าปาเรือง 1. นายเวหา  นครานุรักษ์ 
2. นายนิรันดร  คุลธ ิ

3 กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล
สมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

โล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 3 

1. นางสาวดลฤดี  สุวรรณสิงห์ 
2. นางสาวปรียา  ปัญญาวัน 

3. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยสอน 

4. นางสาวอพิชญา  ชาภักดี 
5. นางสาวอรทัย  ตุลตอาน 

1. นางสาวฐานิดา  ค างอก 
2. นางสาวสุกานดา  นาห่อม 

4 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา                
ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 

โล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย 

1. เด็กหญิงนิภาพร  ละม้ายนิล 
2. เด็กหญิงญาณภัทร ค าแพง 

1. นางประไพพิศ  เติมจิตร 
2. นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ 
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๗.  ภาพผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯ) 

โล่เกียรติยศรางวัลที่ 2   
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
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โล่เกียรติยศรางวัลที่ 3 
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ สมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
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โล่เกียรติยศรางวัลที่ 3   
กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาลสมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
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โล่เกียรติยศรางวัลชมเชย 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
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ภาคผนวก 
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เครื่องมือประเมนิมาตรฐาน 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ..........โคกสะอาดวิทยาคม........ สังกัด .....องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง            ดี            ดีเลิศ        ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรักการอ่าน (แบบประเมินการอ่าน)  
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น 
๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น 
๔.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชัน้ 

๖๕ ๖๒.๗๖ 
 - - -  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑.รายงานผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห ์และการเขยีน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
๒. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง  
๓. กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ    
๔. โครงการกีฬาสี (แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจการของสี) 
๕.กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
๗.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 

๖๗ ๖๕.๖๓ - - 
  - 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม) 
๒.โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ 
๓. กิจกรรมวันภาษาไทย(๖๕) 
๔. กิจกรรมวันคริสมาสต์ (๖๑.๒๕) 
๕. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้(๖๓) 
๖. กิจกรรมชุมนุม (๖๑) 
๗.ผลการเรียนรู้รายวิชาตัดต่อและจัดท าวิดีทัศน์ 
    แบบบันทกึผลพัฒนาผู้เรียน (ปถ.) 
 
 
 

๖๗.๕ ๗๖.๖๑ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   (แบบสรุปการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร)์ 
   สถิตกิารเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน 
   สมาชกิเฟสบุคโรงเรียน 
๒. ปถ.๕ รายวิชางานช่าง  
๓. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคอมพวิเตอร์ 
     ปถ.๕รายวิชาเสริมทักษะคอมพวิเตอร์ 
     ปถ.๕รายวิชาคอมพวิเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
๔.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสื่อสารในการประชาสัมพันธ์(๘๕) 
   สถิตกิารเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน 
   สมาชกิเฟสบุคโรงเรียน  
๕. ใบงาน/ชิ้นงานใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๗๐ ๖๘.๓๗ 
 - - -  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ๑. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
 แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๒ 
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๒ 

๖๓ ๖๔.๕๒ - - 
  - 

5.1 คะแนนสอบ RT -        
5.2 คะแนนสอบ NT -        
5.3 คะแนนสอบ O-NET แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ม..๓ ปี ๒๕๖๒ 

แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ม..๖ ปี ๒๕๖๒ 
๖๐ 
๖๐ 

๕๑.๐๔ 
๔๓.๗๕ 

 - - - 
 

5.4 คะแนนสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน -        
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ ๑. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ การท างานหรือการประกอบอาชีพ  

    (แบบสรุปการศึกษาตอ่ของนักเรียน)  
๒. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
๓. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  การท างานหรือการประกอบอาชพี  
๓. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

๖๕ ๖๘.๓๐ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         
1. การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๑.แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทุกระดับชั้น  

๒. สรุปรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
๓. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๔. โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
๔. โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-กิจกรรมวันแม่  , กจิกรรมวันไหว้คร ู
๕.โครงการปฐมนิเทศ 

๘๐ ๘๖.๘๓ - - 
  - 

2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๑.โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
๓. แบบสรุป การเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนเช่นร่วมนั่งสมาธิ ถือศีลที่วัด 
๔. แบบสรุปการเข้าร่วมกจิกรรมภายในท้องถิ่นเช่นงานกุ้มข้าวใหญ ่
๕. แบบบันทกึการตรวจเครื่องแต่งกายของสภานักเรียน  
๖. แบบสรุปการแต่งกายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
๗. กิจกรรมอบรมธรรมะทุกวันอังคาร(แบบประเมินการสวดมนต์ของนักเรียน) 
๘. สรุปผลการสวดสรภัญญะของนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๘๐ ๙๑.๓๓ - - 
  - 

3.การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๑.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แบบสรุปการเข้ารว่มกิจกรรมของผู้เรียน)  
๒. กิจกรรมลูกเสือ /กิจกรรมยุวกาชาด /กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร /กิจกรรม
แนะแนว /กิจกรรมชุมนุม /กจิกรรมสภานักเรียน  
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด  
(แบบประเมินการมีปฏิสัมพันธ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม) 
๔. กิจกรรมอาสายวุกาชาด  

๘๐ ๘๙.๗๓ - - 
  - 

4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑.โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขอนามัยและโภชนาการของนักเรียน 
๒. กิจกรรมชั่งน้ าหนกั  วัดส่วนสูง(แบบสรุปน้ าหนัก สว่นสูง ) 
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
  (แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. ) 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ (แบบสรุป SDQ ) 
๕.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมนักเรียนและยาเสพติด 
๖. แบบสรุปการประเมินสมรรถภาพทางกาย 

๘๐ ๘๙.๔๕ - - 
  - 

รวม 71.75 76.35      



71 
 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 น้อยกว่า 2 ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 น้อยกว่า 2 ข้อ 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง ๓ ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง ๓ ข้อ 

และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมาย
ก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง ๔ ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง ๔ ข้อ 

และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมาย
ก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง ๕ ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง ๔ ข้อ 

และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมาย
ก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 6 ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 4 ข้อ 

และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมาย
ก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ...............โคกสะอาดวิทยาคม................................................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา             ปานกลาง          ดี                     ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการอา่นภาษาไทย
ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรักการอา่น(แบบประเมินการอ่าน) ๗๕ ๘๕ - -   - 

2.นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตั้งแต่
ระดับค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ในระดับด ีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย (๗๐.๐๐) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 

๖๕ ๖๓.๙๓ 
 - - -  

3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ในระดับด ี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (๕๓.๐๐) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษองักฤษ 

๖๐ ๕๓ 
 - - - 

 

4. นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลการเรียนรูร้ายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานใน
ระดับค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ขึ้นไป ในระดับดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(๖๙.๖๕) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๖๕ ๕๐.๓๓ 
 - - - 

 

๕. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ
ค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕) ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (๕๓.๐๐) ๖๐ ๖๑.๕๕ - -   
 

- 

เฉลี่ย ๖๕ ๖๒.๗๖      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่า 

หรือเท่ากับเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่า 

หรือเท่ากับเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่า 

หรือเท่ากับเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่า 

หรือเท่ากับเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่า 

หรือเท่ากับเปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ...............โคกสะอาดวิทยาคม.............................................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ   ก าลังพัฒนา     ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษ

าท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1) ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์ และการเขียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
  

๗0 ๘๕.๕๑ - - 
  - 

๒) ผู้เรียนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอยา่งมีเหตุผล ในระดับดีตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง (๗๐) 
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ   (๗๓.๖๐) 

๗๐ ๗๑.๘ - - 
  - 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจในระดับดี 

โครงการกีฬาสี (แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจการของสี) (๖๗.๗๘) 
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (๗๓.๖๐) 

๗๐ ๗๐.๖๙ - - 
  - 

๔) ผู้เรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ได้รับรางวัล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (๕๖.๔๔) 
 

๖๕ ๕๖.๔๔ 
 - - - 

 

๕)นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ(O-net) มากกวา่ค่าเฉลี่ยสามปยี้อนหลัง
ของโรงเรียนในระดับดีของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
 

๖๐ ๔๓.๗๕ 
 - - - 

 

เฉลี่ย ๖๗ ๖๕.๖๓      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน .......................โคกสะอาดวิทยาคม............................ สังกดั .....องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง             ดี                ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑) ผู้เรียนเพาะพันธุ์ปัญญามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการเพาะพันธุป์ัญญา 
 (แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม) 

๗๕ ๗๖ - - 
  - 

๒) นักเรียนชั้นม.๒ สามารถสร้างนวัตกรรมงานศิลป์ได้ในระดับดีตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ ๖๐ ๘๒ - - 
  - 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสร้างนวัตกรรมในระดับดีตาม
เกณฑ์สถานศึกษา 

กิจกรรมวันภาษาไทย(๖๕) 
กิจกรรมวันคริสมาสต์ (๖๑.๒๕) 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้(๖๓) 
กิจกรรมชุมนุม (๖๑) 

๖๕ ๖๒.๕๖ 
 - - -  

๔)นักเรียนชั้น ม.๖ มีผลการเรียนรู้รายวชิาตัดต่อ และจัดท าวิดีทัศน์ได้
ในระดับด ี(เกรด ๓ ) ขึ้นไป ในระดับดี ของสถานศึกษา 

ผลการเรียนรู้รายวิชาตัดต่อและจัดท าวดิีทัศน์ 
แบบบันทึกผลพัฒนาผู้เรียน (ปถ.) 

๗๐ ๘๕.๙๑ - - 
  - 

เฉลี่ย ๖๗.๕ ๗๖.๖๑      

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเปาูหมายทั้ง ๓ ข้อ ไม่ชัดเจน

และไมส่่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับต่ ากว่าหรอืเท่ากับ

ทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ................โคกสะอาดวิทยาคม.......................................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิน่ท่ี ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง      ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ผู้เรียน สามารถสืบค้นขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วย
ตนเอง 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(แบบสรุปการเข้าใชห้้องคอมพิวเตอร์) 
 ใบงานใน ๘ กลุ่มสาระ 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน 
สมาชิกเฟสบุคโรงเรียน 

70 ๗๖ - - 

  

- 

๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถตัดต่อวิดีโอและจัดท าวีดี
ทัศน์ ได้ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ปถ.๕ รายวิชางานชา่ง  ๗๐ ๘๕.๙๑ - - 
  - 

๓. ผู้เรียน มีผลการเรียนในรายวิชาเสรมิทักษะคอมพวิเตอร์ตั้งแต่ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 
ปถ.๕รายวิชาเสริมทักษะคอมพวิเตอร ์

๗๐ ๘๘.๙๗ - - 
  - 

๔. ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารติดต่อกับ
บุคคล องค์กรหรือสาธารณะชนได้ในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

ปถ.๕รายวิชาคอมพวิเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสื่อสารในการประชาสัมพันธ์(๘๕) 
 สถิติการเข้าชมเวบ็ไซต์โรงเรียน 
สมาชิกเฟสบุคโรงเรียน  

๗๐ ๘๖.๙๘ - - 
  - 

๕. ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน หรือสร้างชิ้นงาน
ได้ในระดับดี 

ใบงาน/ชิ้นงานใน ๘ กลุ่มสาระ ๗๐ ๖๔ 
 - - -  

เฉลี่ย ๗๐ ๖๘.๓๗      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียน .................โคกสะอาดวิทยาคม.............................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิน่ท่ี ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา             ปานกลาง        ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ() 

 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖๕ ๗๖.๒๒ - - 

  - 

2) ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีระดบัผลการเรียน สาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในระดับค่อนข้างดี (เกรด ๒.๕ ขึ้นไป) ในรายวิชาพื้นฐาน 
ในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖๕ ๗๕.๑๑ - - 
  - 

๓.) ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีระดับผลการเรียน  กลุ่มสาระภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในระดับค่อนขา้งดี (เกรด ๒.๕ ขึ้นไป) ในรายวิชาพื้นฐาน 
ในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖๕ ๗๖.๔๙ - - 
  - 

๔. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาต ิ 
(O-NET) มากกว่า ผลเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๒ 

๖๐ ๕๑.๐๔ 
 - - - 

 

๕. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีผลการทดสอบระดับชาต ิ
 (O-NET) มากกวา่ ผลเฉลี่ยของ 3 ปียอ้นหลัง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๒ 

๖๐ ๔๓.๗๕ 
 - - - 

 

เฉลี่ย ๖๓ ๖๔.๕๒      
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเปาูหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษาและ
มีระดบัสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเปาูหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเปาูหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเปาูหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเปาูหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียน ..................โคกสะอาดวทิยาคม............................................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี           ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1) นักเรียนระดับชั้นม. ๓ และ ม.๖ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดีตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ การท างานหรือการประกอบอาชีพ  
(แบบสรุปการศึกษาต่อของนักเรียน)  
โครงการปัจฉิมนิเทศ 

๗๕ ๗๖ - - 
  - 

๒) นักเรียนระดับชั้นม. ๓ ศึกษาตอ่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือสายอาชีพ ในระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  การท างานหรือการประกอบอาชีพ  
(แบบสรุปการศึกษาต่อของนักเรียน)  
 

๖๕ ๗๖ - - 
  - 

๓) นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ศึกษาตอ่ในระดับปริญญาตรีหรือสาย
อาชีพในระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  การท างานหรือการประกอบอาชีพ  
(แบบสรุปการศึกษาต่อของนักเรียน)  

๖๕ ๙๔.๗๓ - - 
  - 

๔) นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติมากกวา่ ผลเฉลี่ยของ ๓ ปยี้อนหลัง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
 

๖๐ ๕๑.๐๔ 
 - - -  

๕)นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติมากกวา่ ผลเฉลี่ยของ ๓ ปยี้อนหลัง ในระดับดีของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
 

๖๐ ๔๓.๗๕ 
 - - -  

เฉลี่ย ๖๕ ๖๘.๓๐      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ...................โคกสะอาดวทิยาคม................................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี         ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑) นักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดในระดับด ี

แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละระดับชั้น  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

๘๐ ๙๓ - - 
  - 

๒) นักเรียนม.๑ และม.๔ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดในระดับด ี

สรุปรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ๘๐ ๘๖ - - 
  - 

๓) นักเรียนทุกระดับชั้นมีค่านิยมที่ดี มจีติส านึกและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคมในระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

๘๐ ๘๗ - - 
  - 

๔)นักเรียนทุกระดับชั้น รว่มกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ตอ่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในระดับด ี

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๘๐ ๙๑ - - 
  - 

๕ ) นักเรียนทกุระดับชั้นมีพฤตกิรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-กิจกรรมวันแม ่
-กิจกรรมวันไหว้ครู 

๘๐ ๘๔ - - 
  - 

๖ )นักเรียนทุกระดับชั้นเคารพในกฎกตกิา มีค่านยิมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายในระดับดี 

โครงการปฐมนิเทศ ๘๐ ๘๐ - - 
  - 

เฉลี่ย ๘๐ ๘๖.๘๓      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมบรรลเุปูาหมาย 1 - ๒ ข้อ 
และส่งผลต่อคุณภาพตามมฐ.สถานศึกษา
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมบรรลเุปูาหมาย ๓ ข้อ 
และส่งผลต่อคุณภาพตามมฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่
เปูาหมายก าหนด 

 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมบรรลเุปูาหมาย  ๔ ข้อ 
และส่งผลต่อคุณภาพตามมฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่
เปูาหมายก าหนด 
 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมบรรลเุปูาหมาย ๕ ข้อ 
และส่งผลต่อคุณภาพตามมฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่
เปูาหมายก าหนด 
 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมบรรลเุปูาหมาย ๖  ข้อ 
และส่งผลต่อคุณภาพตามมฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่
เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวทิยาคม.......................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง          ดี   ดีเลิศ         ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท า

ได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๑)ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยในระดับดีตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
-การเข้ารว่มกิจกรรมภายในชุมชนเช่นร่วมนั่งสมาธิ ถอืศีลที่วัด 

๘๐ ๘๙ - - 
  - 

๒) ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยในระดับดีตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
-การเข้ารว่มกิจกรรมภายในท้องถิ่นเช่นงานกุ้มข้าวใหญ่ 
นักเรียนแต่งกายดว้ยชุดผา้ไทยในวันศุกร์ 

๘๐ ๙๓ - - 
  - 

๓) นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ในระดับดี
ตามเกณฑ์สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมอบรมธรรมะทกุวันอังคาร 
(แบบประเมินการสวดมนต์ของนักเรียน) สรุปผลการสวดสรภัญญะ
ของนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๘๐ ๙๒ - - 
  - 

เฉลี่ย ๘๐ ๙๑.๓๓      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

= ร้อยละของผู้เรยีนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินมีความภูมิใจ ฯ ระดับดีขึ้นไปx ๕ 

100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยีย่ม (๕) 

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ด ี(๓) 

๒.๐๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ – ๑.๙๙ ก าลังพัฒนา (๑) 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวทิยาคม.................................. สังกดั .....องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ   ก าลังพัฒนา                 ปานกลาง           ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3.การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ 
วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ในระดับดีตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
 

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แบบสรุปการเข้ารว่มกิจกรรมของผู้เรียน) (๙๖.๘๘) 
-กิจกรรมลูกเสือ (๘๕.๐๐) 
-กิจกรรมยุวกาชาด (๘๘) 
-กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (๑๐๐) 
-กิจกรรมแนะแนว (๘๙) 
-กิจกรรมชุมนุม (๘๔) 
-กิจกรรมสภานักเรียน (๘๕) 
โครงการจิตอาสา 
-กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาดของกลุ่มสัตะ (๙๐) 
 (แบบประเมินการมีปฏิสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกจิกรรม) 

๘๐ ๘๙.๗๓ - - 
  - 

เฉลี่ย ๘๐ ๘๙.๗๓      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

= ร้อยละของผู้เรยีนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน ฯ ระดับดีขึ้นไปx ๕ 

100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยีย่ม (๕) 

๓.๕๐ – ๓.๙๙ ดีเลิศ (๔) 

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ด ี(๓) 

๒.๐๐ - ๒.๔๙ ปานกลาง (๒) 

๐.๐๐ – ๑.๙๙ ก าลังพัฒนา (๑) 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียน ...............โคกสะอาดวิทยาคม........................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรยีน: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง  ดี            ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. ผู้เรียน  มีสุขภาวะทางร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณะสุขก าหนดอยู่ในระดับสมส่วน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขอนามัยและโภชนาการของนักเรียน 
-กิจกรรมชั่งน้ าหนกั  วัดส่วนสูง(แบบสรุปน้ าหนัก ส่วนสูง ) 

๘๐ ๘๗.๒๕ - - 
  - 

2. ผู้เรียน มีจิตสังคม ผ่านการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
(แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. ) 

๘๐ ๘๖ - - 
  - 

3. ผู้เรียน มีคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  แสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอยา่งมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
(แบบสรุป SDQ ) 

๘๐ ๘๘ - - 
  - 

๔. ผู้เรียน ห่างไกลสารเสพติด ในระดับ ดี โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและยาเสพติด ๘๐ ๙๗ - - 
  - 

๕. ผู้เรียน ผ่านการตรวจสมรรถภาพในระดับดี แบบการประเมินสมรรถภาพทางกาย   ๘๐ ๘๙ - - 
  - 

เฉลี่ย ๘๐ ๘๙.๔๕      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ......................โคกสะอาดวิทยาคม.................................. สงักัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง         ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. มีเปูาหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

- ค าสั่ง 
-แบบรายงานการจัดท าโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา  
- (ค าสั่ง) 
-สรุปรายงานการจัดท าโครงการการจักท าแผนพัฒนาทางการศึกษา 

๗๕ ๗๙.๓๐ - - 
  - 

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (เอกสารแนบภาคผนวก) 
-แผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา(เอกสารแนบภาคผนวก)  
-การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปขีองสถานศึกษา(เอกสารแนบภาคผนวก) 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา 
 (แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสถานศึกษา) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา 
-แผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ฉบับปรับปรุง) 
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (แบบ
ประเมินการพัฒนางานสี่ฝุาย) 
รายงานประเมินภายในสถานศึกษาป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายงานประเมินภายในสถานศึกษาป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๗๕ ๘๑.๘๒ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเปาูหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
(แบบประเมินการปรับปรุงหลักสูตร) 
โครงการนิเทศภายใน(แบบประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ) (การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้)  (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนเด็กต่ ากวา่
เกณฑ์)  
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี  
โครงการ Big cleaning day  
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน(แบบส ารวจความตอ้งการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ) (แบบ
ส ารวจความปลอดภยัในการใช้อาคารสถานที่ )  
โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
งานสารสนเทศโรงเรยีน 
-โล่ เกยีรติบัตร รางวัลผู้บริหาร 
-โล่ เกยีรติบัตร รางวัลครูผู้สอน , โล ่เกยีรติบัตร รางวัลของนักเรียน 
โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(รายงานการประเมินภายในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑) 
-จากเว็บไซด์ของโรงเรียน 
โครงการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

๗๕ ๗๔.๒๘ 
 - - - 

 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชพี โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
 (แบบรายงานการปฏิบัติหนา้ที่ของครูและบุคลากร) 
 (แบบรายงานการเข้าอบรมและการน าเอาข้อมูลการอบรมไปใช้) 
 (แฟูมการพัฒนางานของครู) 
(แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
(แบบสรุปการลาใน ๑ ปกีารศึกษา) 
(แบบสรุปการลา มาสาย การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน) 
(ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระดับการศึกษา อายุราชการ ความถนัดในวิชาชีพ และสิ่ง
ที่ครูต้องการเพิ่มเติม) 
(แบบสรุปการเข้าประชุมประจ าเดือน)(บันทึกประชุมประจ าเดือน) 

๗๕ ๗๙.๑๖ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี ๒๕๖๒ 
-แผนพัฒนาการศึกษา ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
สรุปรายงานการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  
-โครงการ Big cleaning day  
-โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน  
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
-โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
-แบบรายงานการประเมินภายในสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑,๒๕๖๒ 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
-แบบรายงานการส่งรายงานสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

๗๕ ๘๑.๐๓ - - 
  - 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
(ค าสั่งแม่บท) 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   (ค าสั่ง) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
(ค าสั่งแม่บท) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
-สรุปการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
-สรุปการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
-สรุปประชุมการสร้างความตระหนักเกีย่วกบัระบบการบริหารงานเทคโนโลยี 
 

7๕ ๘๓.๓๓ - -   - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ) 

-เว็บไซต์โรงเรียน 
-face bookโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ) 
-เว็บไซต์โรงเรียน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ) 
-เว็บไซต์โรงเรียน 
-รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ,๒๕๖๑ ,๒๕๖๒ 
โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
-เผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา,รายงานผลประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

       

รวม 75 79.82      
 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๑ - 2 ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวทิยาคม........................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา         ปานกลาง        ดี       ดีเลิศ        ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑. สถานศึกษามีเปาูหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกจิที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่นอยา่งชัดเจน 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (85) 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา (85) 
 

๗๕ ๗๔.๗๕ - - 
  - 

2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ ์ควบคุมทรัพยากรต่างๆ 
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเปูาหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าที ่
จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที ่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(๗๐)  
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา (๗๙.๕) 
(ค าสั่ง) 

๗๕ ๗๔.๗๕ - - 
  - 

3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ภาระงาน 

๗๕ ๗๔.๗๕ - -   - 

4. การท างานของทุกฝุายขององค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผล
ส าเร็จ ตามวัตถปุระสงค์ที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(๗๐)  
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา (๗๙.๕) 
(สรุปประเมินผลการจัดท าโครงการ) 

๗๕ ๗๘.๕ - -   - 

5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ 

๗๕ ๗๘.๕ - -   - 

เฉลี่ย ๗๕ ๗๙.๓๐      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน ......................โคกสะอาดวิทยาคม........................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ: ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา    ปานกลาง  ดี           ดีเลิศ        ยอดเยีย่ม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจพิจารณาจาก 
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏบิัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (เอกสารแนบภาคผนวก) 
-แผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา(เอกสารแนบภาคผนวก)  
-การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปขีองสถานศึกษา(เอกสารแนบ
ภาคผนวก) 

7๕ ๙๐ - - 
  - 

๒. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 5 ปี มีการก าหนดการมีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน ์พันธกิจและกลยุทธห์รือแผนงานโครงการหลักในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา 
 (แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสถานศึกษา) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7๕ ๗๙.๕ - - 
  - 

๓. มีแผนปฏิบัตกิารที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เปูาหมายตามวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษา 
-แผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ฉบับปรับปรุง) 
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา (แบบประเมินการพัฒนางานสี่ฝุาย) 

7๕ ๘๐.๘๒ - - 
  - 

๔. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิน
งานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๗๕     ๘๐.๘๒ - - 
  - 

๕. การมีรายงานประจ าป ีหรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ในแต่ละปีที่สะท้อนความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

รายงานประเมินภายในสถานศึกษาป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายงานประเมินภายในสถานศึกษาป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 

๗๕ ๙๐ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๕ ๘๑.๘๒      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน ..................โคกสะอาดวทิยาคม........................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ: ระดับคณุภาพ   ก าลังพัฒนา              ปานกลาง           ดี        ดีเลิศ        ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เปูาหมาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. การจัดหลกัสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจน 
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ 
(แบบประเมินการปรับปรุงหลักสูตร) 
โครงการนิเทศภายใน(แบบประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ) ๗๖(การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้) ๘๕ (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
สอนเด็กต่ ากวา่เกณฑ์) (๗๐) 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7๕ ๗๕.๕ - - 
  - 

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มด้วยศักยภาพ ทางด้านอาคารสถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพยีงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่ร่มร่ืน สวยงามเอื้อตอ่การเรียนรู้ มีการให้บรกิารผู้เรียน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการและ
วิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างพอเพยีงและเป็นระบบ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (๗๐.๕) 
โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้  (๖๔.๕) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี (๗๐.๕) 
โครงการ Big cleaning day (๘๐.๕) 
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน(แบบส ารวจความตอ้งการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ) 
(แบบส ารวจความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ ) (๖๓.๕) 
โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (๗๐) 

๗๕ ๖๕.๙ 
 - - -  

3.การเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มี
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช ้
มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๕ ๘๐.๕ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๔. การสร้างความส าเร็จใหแ้ก่สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัล
เกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด่นของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ 

งานสารสนเทศโรงเรียน 
-โล่ เกยีรติบัตร รางวัลผู้บริหาร 
-โล่ เกยีรติบัตร รางวัลครูผู้สอน , โล ่เกยีรติบัตร รางวัลของนักเรียน 

7๕ ๗๒.๕ - - 
  - 

๕. การรายงานผลส าเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปี มี
ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๗๐) 
(รายงานการประเมินภายในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑) 
-จากเว็บไซด์ของโรงเรียน 
โครงการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (๙๐) 
 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๕ ๗๔.๒๘      
 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน .......................โคกสะอาดวิทยาคม............................ สังกดั .....องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ: ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา         ปานกลาง           ดี        ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพ
ครูก าหนดขึ้น รวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและ
สถานศึกษาก าหนดขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
 (แบบรายงานการปฏิบัติหนา้ที่ของครูและบุคลากร) (แบบรายงานการ
เข้าอบรมและการน าเอาข้อมูลการอบรมไปใช้)๗๕ 
 (แฟูมการพัฒนางานของครู) 
(แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
(แบบสรุปการลาใน ๑ ปกีารศึกษา) 
(แบบสรุปการลา มาสาย การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน) 
(ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระดับการศึกษา อายุราชการ ความถนัดใน
วิชาชีพ และสิ่งที่ครูต้องการเพิ่มเติม) 
(แบบสรุปการเข้าประชุมประจ าเดือน)(บันทึกประชุมประจ าเดือน) 

75 ๘๐ - - 
  - 

2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่ก าหนดในข้อ 1 
 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลงัหรือพัฒนาไปพร้อมกัน 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

4. จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจ
จัดเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยพจิารณาจากสภาพและปัญหาที่ค้นพบ
ในข้อ 3 เป็นหลัก และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งบประมาณระยะเวลา 
วิทยากร เป็นต้น 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

5. ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผล
ด าเนินการ 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนด ก ากบัดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ติดตามประเมินผลเป็นระยะน าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาตอ่ไป รวมทั้งน า
ผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิหรือน าผลการพัฒนาไปใช้ใน
เร่ืองอื่นๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน 

๗๕ ๗๕ - 
 - -  

เฉลี่ย ๗๕ ๗๙.๑๖      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน .................โคกสะอาดวิทยาคม............................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ: ระดับคณุภาพ   ก าลังพัฒนา    ปานกลาง           ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึก
ษาท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (๘๕) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี ๒๕๖๒ 
-แผนพัฒนาการศึกษา ( ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
สรุปรายงานการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ (๘๐) 
-โครงการ Big cleaning day (๘๕) 
-โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน (๗๕) 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (๗๒) 
-โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (๗๐) 

7๕   ๘๕ - - 
  - 

๒. มีแผนปฏิบัตกิารที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

7๕ ๘๕ - - 
  - 

๓. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง 

70 ๗๖.๔ - - 
  - 

๔. การมีรายงานประจ าป ีหรือรายงานผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๘๕) 
-แบบรายงานการประเมินภายในสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑,๒๕๖๒ 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (๖๕) 
-แบบรายงานการส่งรายงานสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๗๐ ๗๕ - - 
  - 

๕. การจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (๘๒.๕) 
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๘๕) 
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

๗๐ ๘๓.๗๕ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๒ ๘๑.๐๓      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวทิยาคม........................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ: ระดับคณุภาพ   ก าลังพัฒนา                 ปานกลาง         ดี   ดีเลิศ           ยอดเยี่ยม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึก
ษาท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (๘๒.๕) 
(ค าสั่งแม่บท) 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๗๕ ๘๒.๕ - - 
  - 

๒. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๘๕) (ค าสั่ง) ๗๕ ๘๕ 
 

- - 
  - 

๓. การขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของ
คณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (๘๒.๕) 
(ค าสั่งแม่บท) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๘๕) 
-สรุปการขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
-สรุปการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
-สรุปประชุมการสร้างความตระหนักเกีย่วกบัระบบการบริหารงานเทคโนโลยี 
 

๗๕ ๘๓.๗๕ - - 
  - 

๔. การด าเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ๗๕ ๘๓.๗๕ - - 
  - 

๕. การจัดประชุมชีแ้จง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับระบบการบรหิารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๗๕ ๘๓.๗๕ - - 
  - 

๖. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

๗๕ ๘๒.๕ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึก
ษาท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๗. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกตอ่การเข้าถึง 
และการให้บรกิาร/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหนว่ยงานต้นสังกัด 

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ)(๘๕) 
-เว็บไซต์โรงเรียน 
-face bookโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (แบบประเมินความพึงพอใจ)(๗๐) 
 

๗๕ ๗๗.๕ - - 
  - 

๘. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน คร ูและผู้บริหารเป็น
รายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ)(๘๕) 
-เว็บไซต์โรงเรียน 
 

๗๕ ๘๕ 
 

- - 
  - 

๙. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผล คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ป ี
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ)(๘๕) 
-เว็บไซต์โรงเรียน 
-รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ,๒๕๖๑ ,๒๕๖๒ 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

๑๐. การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน)๘๕ 
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๘๕) 
-เผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา,รายงานผลประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๕ ๘๓.๓๓      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียน .............โคกสะอาดวิทยาคม................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา   ปานกลาง  ดี  ดีเลศิ       ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับ
กระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง 
-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด น าเสนอองค์ความรู้ได้ 
-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสง่เสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ ์
-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- แบบส ารวจการจัดสอนซ่อมเสริมให้กบันักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
โดยครูที่ปรึกษา 
-แบบประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรบันักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
โครงการรักการอ่าน 
-สรุปรายงานการจัดโครงการรักการอ่าน 

7๕ ๗๒.๑๒ 
 - - -  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
(ค าสั่งแม่บท) 
-โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค าสั่ง) 
โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 

7๕   ๘๔.๑๒ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

-สรุปรายงานการจัดท าโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
-เว็บไซต์โรงเรียน 
-face bookโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้(๘๕) 
ทะเบียนสื่อของโรงเรียนโคกสะอาด 
-แบบบันทกึการยืมสื่อ 

       

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
-การวิเคราะห์หลักสูตรของ ๘ กลุ่มสาระ 
-แบบวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
-แบบสรุปการเยี่ยมบา้นของแต่ละชั้นเรียน 
-เอกสารชั้นเรียน 
โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
-แบบประเมินบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อใหก้าร
เรียนการสอนมีประสิทธภิาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
-แบบประเมินการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
-แบบรายงานการปฏิบัติหนา้ที ่
-สรุปรายงานการส่งสื่อหรือวิจยั 
สรุปรายงานกิจกรรม ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ 

๗๕ ๗๗.๕๗ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
-การวิเคราะห์หลักสูตรของ ๘ กลุ่มสาระ 
-แบบวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
-แบบสรุปการเยี่ยมบา้นของแต่ละชั้นเรียน 
-เอกสารชั้นเรียน 
โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
-แบบประเมินบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อใหก้าร
เรียนการสอนมีประสิทธภิาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
-แบบประเมินการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ 
สรุปรายงานการสง่สื่อหรือวิจัย 

7๕ ๗๕.๖ - - 
  - 

5. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เข้ารับการอบรมเกีย่วกับการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๒๐ ชัว่โมง/ป ี
แฟูมพัฒนาตนเองของครู 
ประชุมกลุ่มสาระ (แบบบันทกึประชุมกลุ่มสาระ) 
การปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ 
วิจัยในชั้นเรียน , แบบวิเคราะห์ผู้เรียน, เอกสสารชั้นเรียน, เอกสารการโฮมรูม, 
เอกสารการเยีย่มบ้าน 
จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๑ ครั้ง/ปี 
ประชุมประจ าเดือน 
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมของอ าเภอโนนคูณ 
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอบต.หนองกุง  
เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสัตะ 
โครงการเรียนรู้นอกสถานที ่

7๕ ๘๘.๐๗ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมขยะทองค า 
กิจกรรมการอบรมอาสายวุกาชาดโดยเจา้หน้าที่จากสภากาชาดไทย 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – ยวุกาชาด 
โครงการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ ์

       

รวม 75 79.49      
 

 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าทีเ่ปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียน ......................โคกสะอาดวิทยาคม...................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา   ปานกลาง           ดี            ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๑. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้รับกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง 

โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้รับกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด น าเสนอองค์
ความรู้ได้ 

-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด น าเสนอองค์ความรู้ได้ 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

๓. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ชว่ยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการ
เรียนต่ ากวา่เกณฑ์ 

-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสง่เสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการ
เรียนต่ ากวา่เกณฑ์ 

๗๕ ๖๐ 
 - - -  

๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเช่ือมโยงและประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๗๕ ๗๕ - 
 - -  

๕. มีรูปแบบหรือวิธกีารจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียน 

- แบบส ารวจการจัดสอนซ่อมเสริมให้กบันักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
โดยครูที่ปรึกษา 

๗๕ ๖๐ 
 - - -  

๖. มีรูปแบบหรือวิธกีารจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

-แบบประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรบันักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ 

๗๕ ๖๐ 
 - - - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๗. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์
 

โครงการรักการอ่าน ๗๕ ๘๕ - - 
  - 

๘. มีรายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ ์
 

สรุปรายงงานการจัดท าโครงการรักการอ่าน ๗๕ ๘๕ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๕ ๗๒.๑๒      
 
 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๑-๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๓-๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๖ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าเปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียน .....................โคกสะอาดวิทยาคม.......................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง           ดี    ดีเลิศ     ยอดเยี่ยม 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทางด้าน การจัดหาสื่อเพือ่ใช้ในการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษ(๘๒.๕) 
-โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ (๘๕.๕) 

๗๕ ๘๔ - - 
  - 

๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาระดับสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษ(๘๒.๕) 
(ค าสั่งแม่บท) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๘๕) (ค าสั่ง) 

๗๕ ๘๔ - - 
  - 

3. ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย  

โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

๔. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านสื่อนวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษ(๘๒.๕) 
(ค าสั่งแม่บท) 

๗๕ ๘๒.๕ - - 
  - 

๕. การจัดระบบการบรกิาร สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษ(๘๒.๕) 
-สรุปรายงานการจัดท าโครงการ 

๗๕ ๘๒.๕ - - 
  - 

๖. มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู ้

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(๘๕) 
-เว็บไซต์โรงเรียน 
-face bookโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

๗. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน คร ูและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

๘. การน าสื่อใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้(๘๕) 
ทะเบียนสื่อของโรงเรียนโคกสะอาด 
-แบบบันทกึการยืมสื่อ 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๕ ๘๔.๑๒      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายชัดเจน ๑-๒ ข้อ และ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายชัดเจน ๓-๔ ข้อ และ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายชัดเจน ๕-๖ ข้อ และ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมายชัดเจน ๗ ข้อ และ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมายชัดเจน ๘ ข้อ และ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียน ....................โคกสะอาดวิทยาคม....................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา       ปานกลาง         ดี    ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมาย

ที่
สถานศึก

ษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (๘๕) 
-การวิเคราะห์หลักสูตรของ ๘ กลุ่มสาระ 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 

-แบบวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
-แบบสรุปการเยี่ยมบา้นของแต่ละชั้นเรียน 
-เอกสารชั้นเรียน 

๗๕ ๗๔ 
 - - -  

3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน 

๗๕ ๗๔ 
 - - -  

4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อใหก้ารเรียน
การสอนมีประสิทธภิาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสขุ 

-แบบประเมินบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อใหก้ารเรยีน
การสอนมีประสิทธภิาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสขุ 

๗๕ ๗๕ - 
 - -  

5. การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยภีมูิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

-แบบประเมินการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๗๕ ๘๕ - - 
  - 

6. การศึกษาค้นคว้าวจิัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีงานวิจัยหรือผลงาน
หรือสื่อนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น 

-แบบรายงานการปฏิบัติหนา้ที ่
-สรุปรายงานการส่งสื่อหรือวิจยั 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมาย

ที่
สถานศึก

ษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
7. มีการประเมินผลและรายงานการจัดรายงานนิทรรศการทาง
วิชาการของโรงเรียน และรายงานกจิกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
 

สรุปรายงานกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๗๕ ๗๐ - 
 - - 

 

เฉลี่ย ๗๕ ๗๗.๕๗      

 
 
 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายชัดเจน ๑-๒ ข้อ และ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายชัดเจน ๓-๔ ข้อ และ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมายชัดเจน ๕ ข้อ และ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมายชัดเจน ๖ ข้อ และ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมายชัดเจน ๗ ข้อ และ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียน .................โคกสะอาดวิทยาคม.................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 
ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ระดับคณุภาพ ก าลังพัฒนา            ปานกลาง         ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญ ตาม
หลักสูตรโดยการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงการนิเทศภายใน 
-แบบประเมินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรโดย
การประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 

๗๕ ๙๐ - - 
  - 

2. มีการก าหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ -แบบประเมินการก าหนดขั้นตอนการวดัและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ๗๕ ๖๙ 
 - - -  

3. ใช้เครื่องมือและวิธกีารวัดและประเมินผลที่ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด และการจัดการเรียนการสอน 

-แบบประเมินเครื่องมือและวธิีการวัดและประเมินผลที่ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
การจัดการเรียนการสอน 

๗๕ ๗๖ - - 
  - 

4. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล -แบบประเมินผู้เรียนและผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ๗๕ ๖๑ 
 - - -  

5. ให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรยีนน าไปใช้ประโยชน์ โครงการประชุมผู้ปกครอง 
-แบบสังเกตการณ์แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครอง ) ๘๐ 
-โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบบันทึกการประชุม)๙๐ 
-แบบบันทกึการประชุมประจ าเดือน ๗๕ 
-แบบบันทกึการประชุม ๘ กลุ่มสาระ ๖๕ 
-กิจกรรมเยีย่มบ้าน ๑๐๐ 

๗๕ ๘๒ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๕ ๗๕.๖      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 

ในภาพรวมเปูาหมาย 
 ๑  ข้อ  

ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าหรอื

เท่ากับท่ีเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมเปูาหมาย 

 ๒  ข้อ  
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าหรอื

เท่ากับท่ีเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมเปูาหมาย 

 ๓  ข้อ  
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าหรอื

เทา่กับท่ีเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมเปูาหมาย 

 ๔  ข้อ  
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าหรอื

เท่ากับท่ีเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมายตามประเด็นพิจารณา 
ในภาพรวมเปูาหมาย 

 ๕  ข้อ  
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าหรอื

เท่ากับท่ีเปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียน    ................โคกสะอาดวิทยาคม....................................... สังกัด .....องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรสีะเกษ.......... กลุม่การศึกษาท้องถิ่นที่ ...13... 

ช่ือผู้ประเมิน ...................................................................................... ต าแหน่ง ............................................. วันท่ีประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ระดับคณุภาพ  ก าลังพัฒนา              ปานกลาง          ดี   ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้มุ่งการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๒๐ ชัว่โมง/ป ี
แฟูมพัฒนาตนเองของครู 

๗๕ ๘๐ - - 
  - 

๒. การน าผลการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ประชุมกลุ่มสาระ (แบบบันทกึประชุมกลุ่มสาระ) 
การปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระ 

๗๕ ๗๐ 
 - - -  

๓. การวิเคราะห ์สังเคราะห์/วิจัย และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

วิจัยในชั้นเรียน , แบบวิเคราะห์ผู้เรียน, เอกสสารชั้นเรียน, เอกสารการ
โฮมรูม, เอกสารการเยีย่มบ้าน 

๗๕ ๗๕ 
 - - - 

 

๔. การจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๑ ครั้ง/ปี 
ประชุมประจ าเดือน 
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมของอ าเภอโนนคูณ 
เขา้ร่วมกิจกรรมกับทางอบต.หนองกุง  
เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสัตะ 
โครงการเรียนรู้นอกสถานที ่

๗๕ ๗๖ - - 
  - 

๕. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมขยะทองค า 

๗๕ ๗๕ -  -- - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๖. การจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับภารกจิการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

กิจกรรมการอบรมอาสายวุกาชาดโดยเจา้หน้าที่จากสภากาชาดไทย 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 

๗๕ ๗๘ - - 
  - 

๗. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โครงการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๙๐ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(๘๕) 

๗๕ ๘๗.๕ - - 
  - 

เฉลี่ย ๗๕ ๘๘.๐๗      
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 - ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ๓ – ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย  ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย  ๖  ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย ๗ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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ค าสั่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
ที่ .....76..... / 256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Salf  Assessment  Report : 
SAR)เพ่ือเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผล
การด าเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนต้องจัดท าบทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรายงานต้นสังกัด สาธารณชนผู้เกี่ยวข้องโดย
ยึดตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบไปด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาและมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการดังกลา่วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 
ที่ปรึกษา 
1.นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ปรึกษา 
2.นายอภิศักดิ์  แซ่จึง      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ปรึกษา 
3. นายไกรศักดิ์  วรทัต              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   ที่ปรึกษา 
4. นายพิพัฒน์  นะรุณ        รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ปรึกษา 
5. นายนิรันดร์  ชูสิทธิ ์          ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ที่ปรึกษา 
6. นายคมสัน  เติมจิตร     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    ที่ปรึกษา 
7. นายทวีชัย  เครือคุณ             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   ที่ปรึกษา 
8.ดร.ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์                     ที่ปรึกษา 
๙. นางณชา  แสนจันทร์  ศึกษานิเทศก์      ที่ปรึกษา 
  
มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 
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๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายวีระชิต  ค าชมภู   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 1.2 ดร.ธันร์ญพรน์  ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์   ที่ปรึกษา 
 1.3 นางณชา  แสนจันทร์   ศึกษานิเทศก์   ที่ปรึกษา 
 1.4 นายคมสัน  เติมจิตร   ประธานกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 

๑.๕ นายสุวิทย์  พลชัย   ครู      กรรมการ  
๑.๖ นางประไพพิศ  เติมจิตร  ครู      กรรมการ 
๑.๗ นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี   ครู      กรรมการ 
๑.๘ นายนิรันดร  คุลธิ   ครู                กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๙ นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ  ครู                        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร       
 
มีหน้าที ่  อ านวยการให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ก าหนดแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
 
๒.คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.นายนิรันดร  คุลธ ิ    คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒.นางสาวพรวิภา  ขันโท   คร ู    รองประธานกรรมการ 
      ๓.นายอัครพล  พลชัย   คร ู    กรรมการ 
      4.นายปิตุรงค์  นามชัยโคตร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      5.นางสาววนิดา  ชนะสงคราม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      6.นางสาววาสนา  จันประสาท  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      6.นางสาวกิตติยาภรณ์  เครือดี               ครอัูตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑.นายศักดิ์ชัย   ตาวันดี              คร ู    ประธานกรรมการ 
     ๒.นายยุทธนา  อุทัยแพน   คร ู    รองประธานกรรมการ 
     ๓.นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์   คร ู    กรรมการ 
     4.นางสาวฐานิดา  ค างอก             คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      ๑.นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ   คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒.นางสาวสุกานดา  นาห่อม   คร ู    รองประธานกรรมการ 
      ๓.นายเวหา  นครานุรักษ์   คร ู    กรรมการ 
      ๔.นางสาวดาวเรือง  ยาตาดี   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ๑.นายนิรันดร  คุลธ ิ    คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒.นางสาวพรวิภา  ขันโท   คร ู    รองประธานกรรมการ 
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      ๓.นายอัครพล  พลชัย   คร ู    กรรมการ 
      4.นายปิตุรงค์  นามชัยโคตร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      5.นางสาววนิดา  ชนะสงคราม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      6.นางสาววาสนา  จันประสาท  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      6.นางสาวกิตติยาภรณ์  เครือดี                ครอัูตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ด าเนินพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
      ๑.นายนิรันดร  คุลธ ิ    คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒.นางสาวพรวิภา  ขันโท   คร ู    รองประธานกรรมการ 
      ๓.นายอัครพล  พลชัย   คร ู    กรรมการ 
      4.นายปิตุรงค์  นามชัยโคตร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
      5.นางสาววนิดา  ชนะสงคราม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ๑.นางประไพพิศ  เติมจิตร   คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒.นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ   คร ู    รองประธานกรรมการ 
      ๓.นางสาวสุกานดา  นาห่อม   คร ู    กรรมการ 
      ๔.นายเวหา  นครานุรักษ์   คร ู    กรรมการ 
      ๕.นางสาวดาวเรือง  ยาตาดี   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ๑.นายสุวิทย์  พลชัย    คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒.นายสุพัด  หาไชย    คร ู    กรรมการ  
      ๓.นายฉลาด  มาตราช   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      ๑.นายเวหา  นครานุรักษ์   คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๒.นายอัครพล  พลชัย   คร ู    รองประธานกรรมการ 
      ๓.นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์   คร ู    กรรมการ 
      ๔.นายฉลาด  มาตราช   คร ู    กรรมการและเลขานุการ  
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
     ในชีวิตได ้
     ๑.นางประไพพิศ  เติมจิตร   คร ู    ประธานกรรมการ 
     ๒.นางสาวสุกานดา  นาห่อม   คร ู    กรรมการ 
     ๓.นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๑.นายฉลาด  มาตราช   คร ู   ประธานกรรมการ 
      ๒.นายอัครพล  พลชัย   คร ู   กรรมการ 
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      ๓.นายเวหา  นครานุรักษ์   คร ู   กรรมการและเลขานุการประเด็น
ประเดน็พิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๑.นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี   คร ู   ประธานกรรมการ 
      ๒.นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
      ๓.นายยุทธนา  อุทัยแพน   คร ู   กรรมการ 
      ๔.นางสาวดาวเรือง  ยาตาดี   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
      5.นางสาวฐานิดา  ค างอก   คร ู   กรรมการและเลขานุการ      
ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ๑.นายเวหา  นครานุรักษ์   คร ู   ประธานกรรมการ 
     ๒.นางสาวสุกานดา  นาห่อม   คร ู   กรรมการ 
     ๓.นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ     
 จัดการเรียนรู้ 
     ๑.นายสุพัด  หาไชย    คร ู   ประธานกรรมการ 
     ๒.นางสาวฐานิดา  ค างอก   คร ู   รองประธานกรรมการ 
     ๓.นายอคัรพล  พลชัย   คร ู   กรรมการ 
     ๔.นายฉลาด  มาตราช   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ จัดท ามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เปูาหมาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๓.๑ นายนิรันดร  คุลธ ิ    คร ู   ประธานกรรมการ 
   ๓.๒ นางประไพพิศ  เติมจิตร   คร ู   รองประธานกรรมการ 
   ๓.๓ นายสุวิทย์  พลชัย    คร ู   กรรมการ 
   ๓.๔ นายศกัดิ์ชัย  ตาวันด ี   คร ู   กรรมการ 
   ๓.๕ นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๖ นางสาววนิดา  ชนะสงคราม   ครูอัตราจ้าง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
มีหน้าที ่๑. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๓. สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี 



126 
 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
            

สั่ง ณ  วันที่   16   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ลงชื่อ      

    ( นายวีระชิต  ค าชมภู ) 
                                              รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
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