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ความเห็นชอบของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 

                 การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีหลายรูปแบบ และในการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน
นั้นก็แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความน่าเช่ือถือ และเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง 
ผู้เรียนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 
ท้ังนี้ได้ยึดกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และมาตรฐาน
การศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ท้ังนี้เพื่อให้สถานศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนท่ีใดก็ได้เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยของผู้เรียน ขณะเดียวกันทำให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีคุณภาพ รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

บัดนี้โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสถานศึกษาท่ีประกาศไว้เมื่อวันท่ี ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จส้ินแล้ว เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงได้จัดทำรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นชอบในผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งนี้ตามวาระการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 25 
ธันวาคม 2562  ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมและได้จัดการศึกษาให้คุณภาพ
สืบไป  
 
                                                     
                     
                                             (ลงช่ือ)  ส.ต.ท. 
                                                                ( สุทธนา     เติมจิตร ) 
                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                           โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
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คำนำ 
 

               การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกระบวนการท่ีสามารถยืนยันถึงคุณภาพท่ีแท้จริงท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ท้ังนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนของสถานศึกษา ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา 

บัดนี้การการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการการประกันภายในจึงทำได้
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาท่ีต้ังไว้ คือ 3 มาตรฐาน 2๑ ตัวช้ีวัด และเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเองเพื่อเป็นการบอกถึงระดับคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ท้ังนี้เพื่อให้
ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเช่ือมั่น และมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
และยังเป็นการยกระดับการศึกษาในประเทศไทยให้เท่าเทียมกัน 

ขอขอบคุณคณะครู บคุลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจน
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินจะนำสู่การพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

                                                             
 

                                                          โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
31 / มีนาคม / ๒๕๖๒    

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

สารบญั 
 
เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม                                                                                                  
                                                                                       หน้า                 
                           
ส่วนท่ี  ๑ ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                   1 -๔๔  
ส่วนท่ี  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                        ๔๕ - ๕๐ 
ส่วนท่ี  ๓ เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices                                         ๕1- ๕๙ 

รายช่ือคณะทำงาน         ๖๐
ภาคผนวก           ๖๑ - ๑๑๙ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดทำ : นายสมชาย คำปลิว 
           โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 205 หมู่ท่ี 11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  
รหัสไปรษณีย์  33250   โทรศัพท์  089-2968480  โทรสาร –   E-mail  Kswschool@hotmail.com  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ช่ือ นายสมชาย  คำปลิว           
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระชิต  คำชมภู มีครู จำนวน ๑๙ คน พนักงานครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ 
๔ คน และมีนักเรียนจำนวน  ๓๖๕ คน สภาพบริบทท่ัวไปโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมอยู่ในชุมชน
เกษตรกรรม ท่ีพ่อแมว่ัยหนุ่มสาวไปทำงานต่างจังหวัดและให้ลูกหลานอยู่กับญาติ พี่ น้อง คนในชุมชนส่วนใหญ่
นับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ส่ังสอนให้ลูกหลานเข้าวัดฟังธรรม และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น  มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน ไปลามาไหว้ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม คือ “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” 
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  “มารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
            ตามท่ีโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ด้วยกันบนความแตกแต่งและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีความ
มั่นใจ กล้าท่ีจะแสดงออกอย่างถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการส่ือสาร มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ดี 
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมได้ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในระดับท่ีสูงกว่าเป้าหมาย ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ในระดับ ดี 
หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

รายงานผลการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐาน ปถ.05  สรุปโครงการ  เกียรติบัตร  โล่รางวัล แบบ
สรุปการจัดทำโครงงานใน ๘ กลุ่มสาระ แบบบันทึกการจัดทำโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใบงาน /
ภาระงาน(แนบในแผนการจัดการเรียนรู้)  ผลงานนักเรียน แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กราฟท้ายปถ.๕
ทุกรายวิชา  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กราฟท้ายปถ.๕รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ปี ๒๕๖๑ 
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สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ  
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการรักการอ่านตลอดปีการศึกษา  รวมท้ังพัฒนาการพูดต่อสาธารณชนให้

ถูกต้องตามหลักภาษาไทย กำหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ 
การอ่านการคิด เพื่อพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
เพื่อพัฒนานักเรียน มีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ Mind Mapping , 
การสอนแบบโครงงาน,การสอนแบบเพาะธุ์ปัญญา ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามท่ี
กำหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
มาตรฐานท่ี ๑ ในข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๔ สูงขึ้นในปีถัดไป 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมมีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระดับดี  
หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

โครงการส่งเสรมิการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา โครงการจดัท าแผนพฒันาทางการ
ศกึษา โครงการส่งเสรมิและพฒันาระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา โครงการปรบัปรุง 
พฒันาภมูทิศัน์และแหล่งเรยีนรู้  โครงการ Big cleaning day โครงการซ่อมแซมอาคารเรยีน โครงการ
ส่งเสรมิและพฒันา ระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา โครงการอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู 
โครงการส่งเสรมิและพฒันางานประชาสมัพนัธ ์โครงการส่งเสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
แผนการจดัการเรยีนรูใ้น ๘ กลุม่สาระ 
สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรใหม่ ส่งเสริมให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ เช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน สามารถก้าวทันและใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
อำนวยความสะดวกในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ส่ือ เทคโนสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่
ในระดับ ดีเลิศ 
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หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม  แบบสรุปการทำวิจัยในช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู้  แบบรายงาน
การปฏิบัติหน้าท่ี หลักสูตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้เรียนใน ๘ กลุ่มสาระ แบบบันทึกโฮมรูม  แบบบันทึก 
DLC  แบบบันทึกการส่งข้อสอบ รายงานการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผล  แบบบันทึกการส่ง-รับ ข้อสอบ  
แบบบันทึกส่งปถ.๕ ของครูประจำวิชา 
 
สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ  
 
 บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน นำกระบวนการ PDCA  มาเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนางานให้
บรรลุผลตัวช้ีวัดความสำเร็จของงาน/โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การ
สอนแบบบูรณาการ และการใช้ส่ือการเรียนรู้ด้าน ICT ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้
ผู้สอนพัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนโดนเริ่มจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
ผู้เรียนท้ังในระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ยอมรับการประเมินจาก
เพื่อนเพื่อการพัฒนาประสานร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
๑.ช่ือผลงาน (Best Practices)  การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ 
๒.วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

สมาชิกยุวกาชาดท่ีเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  มีความรู้และทักษะ  สามารถนำผลการเรียนรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน  และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 

๓.แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
ขั้นท่ี  ๑  จัดต้ังหมู่ยุวกาชาดโดยดำเนินการโดยใช้แบบ  ยุว.1 คำร้องขอจัดต้ังหมู่ยุวกาชาด  ยุว.2                         
จัดต้ังคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และ ยุว.3  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
ขั้นที่  ๒  ประชุมช้ีแจงและวางแผนดำเนินการ  บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในแผนพัฒนา
ของโรงเรียน 
ขั้นท่ี  ๓  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด  โดยการเข้าร่วมอบรม  การเป็นวิทยากร  การเข้า
ร่วมกิจกรรม ต่างๆด้านยุวกาชาด 
ขั้นท่ี  ๔  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดแต่ละระดับ พร้อมกำหนดบทบาท
หน้าท่ี   
ขั้นท่ี  ๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้จัดกิจกรรมโดย
ส่งเสริมให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  Activity Based  Learning : ABL    
ขั้นท่ี  ๖  ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ท้ังใน
ช่ัวโมงเรียน  ชีวิตประจำวัน  การประกวดแข่งขันต่างๆระดับจังหวัด  ระดับประเทศ     

๔.ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว  ส่งผลต่อสถานศึกษาตามเป้าหมายคือ 
ครู ผู้สอน  กิจกรรมยุวกาชาดระดับ  ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  – ๓   หมู่ยุวกาชาดโรงเรียน                     
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โคกสะอาดวิทยาคม  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคมท่ีเรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาดมีผลการประเมินและตัดสินผลการเรียนรู้  ผ่าน  คิด
เป็นร้อยละ  100ผู้เรียนได้ท่ีเรียนรู้กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด  ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพิเศษ
อย่างน้อย  9  กิจกรรมและมีสิทธิประดับสายเกียรติยศผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและเข้าร่วมประกวด แข่งขันและได้รับโล่ประกาศเกียรติ คุณระดับจังหวัด  
ระดับประเทศ  สะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความภูมิใจและเช่ือมั่นในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
๑. บุคลากร 
๒. ทรัพยากร 
๓. งบประมาณ 
๔. กระบวนการดำเนินงาน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ABL ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีมาตรฐานได้ 

๖.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยวุกาชาดสู่ความเป็นเลิศในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  ประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน  สนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม กำหนด
บทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินงานอย่างชัดเจน  มีการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนา  มุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด 

๗.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ 
 ๑)  รางวัลระดับประเทศ 

- ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ประเภทครูผู้สอน   
ประเภทสมาชิกยุวกาชาด  
นายสมชาย คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ระดับประเทศ รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องในงานวนัคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑  

-โล่เกียรติยศระดับประเทศการประกวดการเดินสวนสนาม รางวัลรองชนะเลิศ  ยุวกาชาด  ระดับ ๓  
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ  สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  
กรุงเทพมหานคร  วันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐ 

- โล่เกียรติยศระดับประเทศการประกวดการเดินสวนสนาม รางวัลรองชนะเลิศ  ยุวกาดชาด ระดับ 4 
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ  สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  
กรุงเทพมหานคร  วันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 ๒)  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทักษะด้านยุวกาชาดท้ังในและนอก
สถานศึกษา
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 205 หมู่ท่ี 11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  
รหัสไปรษณีย์  33250  โทรศัพท์ 089-2968480   โทรสาร  –  E-mail  Kswschool@hotmail.com  
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน  ๑๒  ห้องเรียน   
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี  2  มีนาคม พ.ศ. 2536   
มีพื้นท่ีท้ังส้ิน  31  ไร่  3  งาน  89   ตารางวา โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน  2  ราย คือ 
  1.  นางบัวริน  แก้วสว่าง  บริจาคท่ีดินจำนวน  13 ไร่  18  ตารางวา 
  2.  นายกิตติศักดิ ์ ไชยมา  บริจาคท่ีดินจำนวน  18  ไร่  3  งาน  71  ตารางวา 
 เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ซึ่งต้ังอยู่บ้านหนองแวง  ตำบลหนองกุง  อำเภอโนนคูณ  จังหวัด
ศรีสะเกษ  ต่อมา เปล่ียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  เปิดทำ
การเรียนการสอนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเปิดทำการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน  และ เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2550  โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม
ห่างจากอำเภอโนนคูณ เป็นระยะทาง  19  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษมาทางทิศ
ตะวันออก  เป็นระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
เป็นระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๒.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน   ๑  คน 

ชื่อ-สกุล  นายสมชาย  คำปลิว  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๙๑-๘๒๙๗๘๘๙   e-mail  komchai 2013@gmail.com  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  เมื่อ วันท่ี  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน  เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี  ๗ เดือน 
 ๒)  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน   ๑  คน 
 ชื่อ-สกุล  นายวีระชิต  คำชมภู  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๙๕-๒๒๖๐๒๒๙  e-mail   Weerachit2512@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี  ให้คำแนะนำงานฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายอำนวยการแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  
ฝ่ายบริการและชุมชน 
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๓.  ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

 ๓.๑  ข้าราชการครู 

 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒกิารศึกษา สาขาวิชา / วิชาเอก/วิชาโท 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

๑ นายสุพัด  หาไชย ๕2 ปี ๒9 ปี ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูชำนาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๔ ครั้ง  
๒๔ ช่ัวโมง 

๒ นางประไพพิศ เติมจิตร ๔๓ ปี  2๐ ปี ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูชำนาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

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

วิทยาศาสตร์ ๕ ครั้ง  
๓๘ ช่ัวโมง 

๓ น.ส. พิชชาภา  ศรีเลิศ 4๒ ปี 1๖  ปี ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
ครูชำนาญการ 

๑.ปริญญาตร ี
 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก ฟิสิกส์ 
 

วิทยาศาสตร์ ๖ ครั้ง  
๖๐ ช่ัวโมง 

๔ นายนิรันดร คุลธิ ๔2 ปี 10  ปี  ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
ครูชำนาญการ  

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอก  
ศิลปศึกษา 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขา การบริหารการศึกษา 

ศิลปะ ๔ ครั้ง  
๓๘ ช่ัวโมง 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
๕ นายฉลาด มาตราช 40  ปี 10 ปี ตำแหน่ง ครู  

วิทยฐานะ  
ครูชำนาญการ 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก การบริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๕ ครั้ง 
 ๓๖ ช่ัวโมง 

๖ นายศักดิ์ชัย ตาวันดี 
 
 
 

๓6 ปี 10 ปี ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
ครูชำนาญการพิเศษ  

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

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

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๕ ครั้ง  
๔๑ ช่ัวโมง 

๗ นายสุวิทย์ พลชัย ๔4  ปี 9  ปี  ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
ครูชำนาญการ 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

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

ภาษาอังกฤษ ๔ ครั้ง  
๒๘ ช่ัวโมง 

๘ นายอัครพล พลชัย 
 
 
 
 

๓5  ปี 6 ปี 
 
 
 
 

ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ  
    - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

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

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๙ ครั้ง  
๔๒ ครั้ง 

๙ น.ส. สุกานดา นาห่อม 
 
 
 

๓4  ปี 6  ปี ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี
 ๒.ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก  เคมี 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
วิชาเอก การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๓ ครั้ง 
 ๑๘ ช่ัวโมง 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
๑๐ นางลำดวน บุญเชิญ ๕3 ปี 5  ปี  ตำแหน่ง ครู 

วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอก  การปกครองท้องถิ่น 
๒.ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ ครั้ง  
๔๓ ช่ัวโมง 

๑๑ นายยุทธนา อุทัยแพน 
 
 
 
 

๔3  ปี 5  ปี ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี พทุธศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  ศาสนา 
๒.ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขา  การพัฒนาสังคม 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐ ครั้ง  
๓๒ ช่ัวโมง 

๑๒ 
 
 
 

นางเปรมจิต ป้องปาน ๓5  ปี 5  ปี  ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  ภาษาไทย 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขา  การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ๔ ครั้ง 
๓๖ ช่ัวโมง 

๑๓ นายโกมินทร์ พิลัย ๓7  ปี 5  ปี ตำแหน่ง ครู 
วิทยาฐานะ 
     - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอก  การจัดการอุตสาหกรรม 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขา  การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ๓ ครั้ง  
๔๒ ช่ัวโมง 

๑๔ นายไพโรจน์ อุดมลักษณ์ ๓4 ปี 5  ปี ตำแหน่ง ครู  
วิทยฐานะ 
     -  

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี ศึกษาบัณฑิต 
๒.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๘ ครั้ง  
๔๒ ช่ัวโมง 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมงที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
๑๕ นางสาวศิรินภา ทัดไธสง 

 
 
 
 

๓4  ปี 5  ปี  ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอก  เทคโนโลยีการอาหาร 
๒.ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขา  วิทยาศาสตร์การอาหาร 

คณิตศาสตร์ ๓ ครั้ง  
๔๖ ช่ัวโมง 

๑๖ นายเกียรติชัย ด้วงเอียด 30  ปี 5  ปี  ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต 
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์- เคมี 
๒.ปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์ ๓ ครั้ง  
๒๐ ครั้ง 

๑๗ 
 
 
 

นางสาวพรวิภา ขันโท ๓5  ปี 4  ปี ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอก  
รัฐศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ ครั้ง  
๑๘ ช่ัวโมง 

๑๘ นางสาวฐานิดา คำงอก 37  ปี 3  ปี  ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ 
  - 

๑.ปริญญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

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

ภาษาไทย ๓ ครั้ง  
๓๖ ช่ัวโมง 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
๑๙ นายเวหา  นครานุรักษ์ ๓4 1  ปี ครูผู้ช่วย ๑.ปริญญาตร ี

 ๒.ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

๕ ครั้ง   
๓๐ ช่ัวโมง 
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๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ
สาขา 
วิชา 

สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวน
ชั่วโมงท่ี
เข้ารับ
การ

พัฒนา 

๑ นางสาวชฏาพร 
อินต๊ะรัตน์  

๒๗ ๔ ค.บ. ภาษา 

อังกฤษ 
ภาษา 
อังกฤษ 

อบจ.ศรีสะเกษ ๑๘ - 

 

๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง(สนับสนนุการสอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นายกิตติศักด์ิ  ไชยมา ๕๐ พนักงานขับรถยนต์ ม.๖ - ลูกจ้างประจำ อบจ.ศรีสะเกษ 

๒ นางสาวพรชฎา  แจ้อุบล ๓๐ บุคลากรสนับสนุน
การสอน 

วิชาชีพ
ชั้นสูง
บัญชี 

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

อบจ.ศรีสะเกษ 

๓ นายเข็มทอง  ไชยมา ๕๒ นักการภารโรง ม.๖ - พนักงานทั่วไป อบจ.ศรีสะเกษ 

๔ นางสาวปรียากร บัวหลง ๓๐ ลูกจ้างทั่วไป ม.๖ - ลูกจ้างชั่วคราว อบจ.ศรีสะเกษ 
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๓.๔  สรุปจำนวนบุคลากร  

   ๓.๔.๑  จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท/ตำแหน่ง 

จำนวนบุคลากร(คน) 
รวม ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา      

-ผู้อำนวยการ - - ๑ - ๑ 
-รองผู้อำนวยการ - - ๑ - ๑ 

รวม - - ๒ - ๒ 

๒.สายงานการสอน      

-ข้าราชการ/พนักงานครู - ๓ ๑๖ - ๑๙ 

-พนักงานจ้าง(สอน) - ๑ - - ๑ 

-อื่นๆ(ระบุ) - - - - - 
รวม - ๔ ๑๖ - ๒๐ 

๓.สายงานสนับสนนุการสอน      

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

-พนักงานจ้างทั่วไป ๑ - - - - 

-พนักงานขับรถยนต์ ๑ - - - - 

-อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม ๔ - - - - 

รวมทั้งส้ิน ๔ ๔ ๑๘ - ๒๖ 
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12%

16%

72%

0%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของ

บุคลากร

ต ่ำกวำ่ปรญิญำตรี

ปรญิญำตรี

ปรญิญำโท

ปรญิำเอก

8%

80%

12%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากร

จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ

สำยงำนสอน

สำยงำนสนบัสนนุกำร
สอน
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8%

80%

12%

แผนภูมแิสดงร้อยละของบุคลากร
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ

สำยงำนสอน

สำยงำนสนบัสนนุกำรสอน

๓.๕  จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

จำนวนช่ัวโมงสอนเฉล่ีย
ช่ัวโมง/สัปดาห์                   

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมนิเทศ - - - 

ภาษาไทย ๒ ๑๐ ๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๓ ๑๕ ๑๑ 

วิทยาศาสตร์ ๔ ๒๐ ๑๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ ๑๕ ๑๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๐ ๑๑ 

ศิลปะ ๑ ๕ ๑๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓ ๑๕ ๑๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑๐ ๑๖ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐ ๑๐๐ ๔ 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒๐ ๑๐๐ ๑๓ 
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑) 
    ๔.๑ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท้ังส้ินจำนวน ๓๖๕  คน   
สามารถจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอนได้ดังนี้ 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม จำนวนเฉลี่ยต่อห้อง 
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 29 42 71 36 
ม.๒ 2 34 28 62 31 
ม.๓ 2 59 38 97 49 
ม.๔ 2 7 25 32 16 
ม.๕ 2 15 23 38 19 
ม.๖ 2 22 43 65 33 
รวม 12 166 199 365 30 

รวมทั้งส้ิน 12 166 199 365 30 
 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย  - คน หญิง  - คน รวม จำนวน  - คน 

 
 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล    =   :            เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุประถมศึกษา =   :            เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา    =  18 :  1       เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 
 

✓  
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4.3

2.5

3.5

2.4

4.4

1.8

2

2

3

0 1 2 3 4 5

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2559 - 2561

4.3

2.5

3.5

2.4

4.4

1.8

2

2

3

0 1 2 3 4 5

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2559 - 2561

๔.๒ จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ  ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๑ 
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๒๖๖ ๓๒ ๓๐ ๓๙ ๓๒ ๓๐ ๓๖ ๒๗ ๔๐ ๑๐๓ 38.72 

๒.คณิตศาสตร์ ๑๖๖ ๑๐ ๗ ๒๗ ๒๗ ๒๐ ๒๙ ๓๑ ๑๕ ๗๕ 45.18 

๓.วิทยาศาสตร์ ๓๔๘ ๖ ๒๐ ๑๔ ๓๒ ๔๕ ๗๘ ๖๐ ๙๓ ๒๓๑ 66.38 

๔.สังคมศึกษาฯ ๓๘๖ ๓๔ ๖ ๒๓ ๒๑ ๒๔ ๔๑ ๔๙ ๑๘๘ ๒๗๘ 72.02 

๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๕๕ ๑ ๐ ๓ ๑๕ ๓๑ ๖๗ ๗๙ ๑๕๙ ๓๐๕ 85.92 

๖.ศิลปะ ๓๖๒ ๘ ๖ ๕ ๑๘ ๑๘ ๖๘ ๖๕ ๑๗๔ ๓๐๗ 84.81 

๗.การงานอาชีพฯ ๔๖๔ ๔๕ ๗ ๑๓ ๔๓ ๓๗ ๘๕ ๗๓ ๑๖๑ ๓๑๙ 68.75 

๘.ภาษาต่างประเทศ ๓๓๒ ๒๘ ๕๕ ๓๒ ๖๗ ๓๙ ๔๕ ๒๔ ๔๒ ๑๑๑ 33.43 

รวม ๒๖๗๙ ๑๖๔ ๑๓๑ ๑๕๖ ๒๕๕ ๒๔๔ ๔๔๙ ๔๐๘ ๘๗๒ ๑๗๒๙ 64.54 

ร้อยละ ๑๐๐ 6.12 4.89 5.82 9.52 9.11 16.76 15.23 32.55 64.54 64.54 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๒๗๘ ๓๖ ๓๒ ๓๗ ๔๔ ๔๒ ๓๔ ๒๒ ๓๑ ๘๗ 31.29 

๒.คณิตศาสตร์ ๓๕๗ ๒๗ ๔๑ ๕๙ ๔๘ ๕๙ ๖๗ ๓๔ ๒๒ ๑๒๓ 34.45 

๓.วิทยาศาสตร์ ๓๑๔ ๒๑ ๘ ๖ ๑๔ ๓๙ ๖๔ ๔๗ ๑๑๕ ๒๒๖ 71.97 

๔.สังคมศึกษาฯ ๕๓๘ ๓๖ ๑๕ ๑๗ ๒๔ ๒๔ ๕๐ ๗๔ ๒๙๘ ๔๒๒ 78.44 

๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๘๘ ๒๔ ๓ ๑๒ ๓๓ ๔๕ ๖๐ ๖๐ ๑๕๑ ๒๗๑ 69.85 

๖.ศิลปะ ๓๖๕ ๔๔ ๐ ๒ ๘ ๒๘ ๔๔ ๕๙ ๑๘๐ ๒๘๓ 77.53 

๗.การงานอาชีพฯ ๔๔๔ ๓๗ ๒๒ ๑๖ ๔๔ ๕๓ ๑๐๔ ๗๒ ๙๖ ๒๗๒ 61.26 

๘.ภาษาต่างประเทศ ๒๘๕ ๓๐ ๔๗ ๒๖ ๔๑ ๓๕ ๒๗ ๓๘ ๔๑ ๑๐๖ 37.19 

รวม ๒๙๖๙ ๒๕๕ ๑๖๘ ๑๗๕ ๒๕๖ ๓๒๕ ๔๕๐ ๔๐๖ ๙๓๔ ๑๗๙๐ 60.29 

ร้อยละ ๑๐๐ 8.59 5.66 5.89 8.62 10.95 15.16 13.67 31.46 60.29 60.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๑ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๑๗๐ ๔ ๙ ๙ ๑๕ ๒๖ ๓๕ ๔๐ ๓๒ ๑๐๗ 62.94 

๒.คณิตศาสตร์ ๑๖๖ ๑๐ ๗ ๒๗ ๒๗ ๒๐ ๒๙ ๓๑ ๑๕ ๗๕ 45.18 

๓.วิทยาศาสตร์ ๓๗๕ ๙ ๐ ๕ ๒๓ ๖๑ ๑๒๗ ๗๐ ๘๐ ๒๗๗ 73.87 

๔.สังคมศึกษาฯ ๒๒๒ ๒ ๓ ๖ ๑๒ ๒๑ ๔๘ ๓๖ ๙๔ ๑๗๘ 80.18 

๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑๖๘ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๕ ๑๕๒ ๑๖๕ 98.21 

๖.ศิลปะ ๑๐๑ ๔ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๑๐ ๗๗ ๙๕ 94.06 

๗.การงานอาชีพฯ ๓๑๖ ๐ ๖ ๒ ๓ ๑๗ ๔๗ ๘๑ ๑๖๐ ๒๘๘ 91.14 

๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๘๘ ๒ ๑๓ ๑๒ ๓๔ ๒๗ ๓๔ ๒๔ ๔๒ ๑๐๐ 53.19 

รวม ๑๗๐๖ ๓๒ ๓๘ ๖๑ ๑๑๖ ๑๗๔ ๓๓๖ ๒๙๗ ๖๕๒ ๑๒๘๕ 75.32 

ร้อยละ ๑๐๐ 1.88 2.23 3.58 6.80 10.20 19.70 17.41 38.22 75.32 75.32 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๑๒๔ ๒ ๑ ๗ ๑๖ ๑๔ ๒๓ ๑๖ ๔๕ ๘๔ 67.74 

๒.คณิตศาสตร์ ๑๖๗ ๒๐ ๑๖ ๒๘ ๒๗ ๒๐ ๑๐ ๒๖ ๒๐ ๕๖ 33.53 

๓.วิทยาศาสตร์ ๔๐๑ ๒ ๔ ๒๓ ๔๙ ๕๗ ๑๒๑ ๙๕ ๕๐ ๒๖๖ 66.33 

๔.สังคมศึกษาฯ ๑๖๕ ๒ ๐ ๓ ๑๑ ๑๗ ๓๔ ๓๐ ๖๘ ๑๓๒ 80.00 

๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๒๑๕ ๐ ๐ ๑ ๑ ๓ ๑๖ ๑๑ ๑๘๓ ๒๑๐ 97.67 

๖.ศิลปะ ๙๓ ๑๔ ๓ ๑ ๕ ๕ ๑๑ ๑๒ ๔๒ ๖๕ 69.89 

๗.การงานอาชีพฯ ๒๘๓ ๑๐ ๑ ๐ ๕ ๒๙ ๕๓ ๖๘ ๑๑๗ ๒๓๘ 84.10 

๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๒ ๑๘ ๑๒ ๑๘ ๑๔ ๑๙ ๑๑ ๒๖ ๕๖ 46.67 

รวม ๑๕๖๘ ๕๒ ๔๓ ๗๕ ๑๓๒ ๑๕๙ ๒๘๗ ๒๖๙ ๕๕๑ ๑๑๐๗ 70.60 

ร้อยละ ๑๐๐ 3.32 2.74 4.78 8.42 10.14 18.30 17.16 35.14 70.60 70.60 
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42.25

21.51

31.02

25.13

52.02

26.53

34.78

27.02

50.13

26.36

33.48

26.82

54.42

30.04

36.1

29.45
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมนิการทดสอบระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน 
(O-NET) ช้ัน ม.3

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) 
    ๗.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๗.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔๒.๒๕ ๒๑.๕๑ ๓๑.๐๒ ๒๕.๑๓ 

ระดับจังหวัด ๕๒.๐๒ ๒๖.๕๓ ๓๔.๗๘ ๒๗.๐๒ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๕๐.๑๓ ๒๖.๓๖ ๓๓.๔๘ ๒๖.๘๒ 

ระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 
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ภำษำองักฤษ

สงัคมศึกษำ

วทิยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

ภำษำไทย

เปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3

ระหว่างปีการศกึษา 2559 - 2561

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2559

    7.1.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2559-256๑ 

รายวิชา/ปี
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
256๑ 

ร้อยละของผลต่างระหว่างปี
การศึกษา 

ภาษาไทย 42.57 42.86 ๔๒.๒๕ -0.๖๑ 

คณิตศาสตร์ 23.62 14.45 ๒๑.๕๑ +๗.๐๖ 

วิทยาศาสตร์ 32.55 28.00 ๓๑.๐๒ +๓.๐๒ 

สังคมศึกษา 47.45 - - - 

ภาษาอังกฤษ 28.36 26.09 ๒๕.๑๓ -๐.๙๖ 

 
 
 



20 
 

 7.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 256๑ 
    7.2.1  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๓๔.๕๕ ๑๕.๘๘ ๒๔.๒๘ ๓๑.๕๑ ๒๒.๓๖ 

ระดับจังหวัด ๔๔.๔๑ ๒๔.๐๖ ๒๘.๒๗ ๓๓.๙๖ ๒๖.๒๐ 

ระดับสังกัด 
(รร.สังกัด อปท.) 

๔๐.๙๓ ๒๓.๐๘ ๒๗.๒๔ ๓๒.๕๗ ๒๔.๙๘ 

ระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ สงัคมศึกษำ ภำษำองักฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมนิการทดสอบระดับชาตข้ัิน
พืน้ฐาน (O-NET) ช้ัน ม.6

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ
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 7.2.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2559-256๑ 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
256๑ 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 42.35 42.39 ๓๔.๕๕ -๗.๘๒ 

คณิตศาสตร์ 18.28 15.94 ๑๕.๘๘ -๐.๐๖ 

วิทยาศาสตร์ 26.83 23.87 ๒๔.๒๘ +๐.๔๑ 

สังคมศึกษา 32.52 31.25 ๓๑.๕๑ +๐.๒๖ 

ภาษาอังกฤษ 21.09 20.78 ๒๒.๓๖ +๑.๕๘ 
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สงัคมศึกษำ

วทิยำศำสตร์

คณิตศำสตร์

ภำษำไทย

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ัน ม.6

ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559
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 ๗.๓.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ 

ท่ี รายการ จำนวน (คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1. จำนวนนักเรียนมนี้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

345 94.52 

2. จำนวนนักเรียนท่ีมีท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิง
มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

3๓๕ ๙๑.๗๘ 
 

3. จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 
4. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
5. จำนวนนักเรียนปญัญาเลิศ 0 0 
6. จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0 
7. จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 8 2.19 
8. จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 7 1.91 
9. จำนวนนักเรียนท่ีซ้ำช้ัน 0 0 

10. จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย   
                                  ประถมศึกษา   
                                  มัธยมศึกษาตอนต้น 30 30.92 
                                  มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 50.76 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  

๖. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 
ท่ี รายการ จำนวน 
๑. อาคารเรียน 5 หลัง 
๒. อาคารประกอบ 1 หลัง 
๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม  4 หลัง 
๔. สระว่ายน้ำ  - 
๕. สนามเด็กเล่น  -   
๖. สนามกีฬา  3 สนาม 
๙. ฯลฯ  
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  

มีลักษะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้ง มีแหล่งน้ำหรือลำ
ห้วยขนาดเล็กรอบๆพื้นท่ี ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนท่ีตกในแต่ละปี ชุมชนโดยรอบมี
ประชากรประมาณ 8,951 คน อาชีพหลักได้แก่ การทำเกษตรกรรม ในฤดูฝน ปลูกข้าว ฤดูหนาวและฤดูแล้ง 
ปลูกพืชไร่ คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด ทำให้ลูก หลาน เข้าวัดฟังธรรมและสืบทอดสาน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างเหนี่ยวแน่น ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือการ
ทำเส่ือจากต้นกก 

นอกจากนี้ภายในชุมชนยังประกอบไปด้วยศูนย์บริการด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนประถม 9 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง 
ด้านศาสนา วัด สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 
แห่ง   
    ๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ อาชีพ เกษตรกร (ทำนา)   
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ีย/ครอบครัว/ปี  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ๗.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือต่างๆ ของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมกรรมการ
สถานศึกษา การร่วมงานบุญ งานบวช งานประเพณีต่างๆ ทำให้ชุมชนและโรงเรียนได้แลกเปล่ียนข้อมูล และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
 ชุมชนและสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่ยังขาดการประสานงานอย่าง

ต่อเนื่อง ทำให้บางครั้ง การรับทราบข้อมูลข่าวสารล่าช้าไป ประกอบกับบุคลากรภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ภูมิลำเนาท่ีอยู่ห่างไกลสถานศึกษา ทำใหบ้างครั้งไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ท่ัวถึง  
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จัดหลักสูตรสถานศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง 2560 โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
    ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 120 120 120 120 80 40 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 120 120 80 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120      60 - - 
-  ฟิสิกส ์ - - -  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 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 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 
 

 
 
จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปี   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    เท่ากับ  1,280 ช่ัวโมง  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ  1,280 ช่ัวโมง 
 
แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน, พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET , น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 

 

 

หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
๑.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง 2560) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา  นก./ชม. รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๑ ท๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาไทย ๒ ท๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 

คณิตศาสตร์ ๑ ค๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) คณิตศาสตร์ ๒ ค๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี ๑  ว๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) วิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี ๒ ว๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิทยาการคำนวณ ว๒๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) สังคมศึกษา ๒ ส๒๑๑๐๔ ๑.5 (60) 
สังคมศึกษา ๑ ส๒๑๑๐๑ ๑.๐ (๖๐) ประวัติศาสตร์ ๒ ส๒๑๑๐๖ ๐.๕ (๒๐) 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๒๑๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) สุขศึกษา ๒ พ๒๑๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา ๑ พ๒๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) เทเบิลเทนนิส พ๒๑๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
กระบี่กระบอง พ๒๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๒ ศ๒๑๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๑ ศ๒๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ดนตรี-นาฏศิลป์ ๒ ศ๒๑๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๑ ศ๒๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) งานเกษตรพื้นฐาน ง๒๑๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
งานบ้านงานประดิษฐ์  ง๒๑๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ภาษาอังกฤษ ๒ อ๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
ภาษาอังกฤษ ๑ อ๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐)    
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ อ๒๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ อ๒๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๑ ว๒๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๒ ว๒๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ง๒๑๒๖๓ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ง๒๑๒๖๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๑ ท๒๐๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๒ ท๒๐๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๑ ง๒๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์๒ ง๒๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
หน้าท่ีพลเมือง 1  ส21201 0.5(20) หน้าที่พลเมือง 2  ส21202 0.5(20) 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 ค21201 0.5(20) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 ค21202 0.5(20) 
โลกศึกษา 1  0.5(20) โลกศึกษา 2  0.5(20) 
รายวิชาเพ่ิมเติมเรียน  3.5 นก./140 ชม.  รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. 

รวมหน่วยกิตท่ีได้  ๒๖.๕ หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
▪กิจกรรมนักเรียน  ▪กิจกรรมนักเรียน  
๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด ๒๐ ๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด   ๒๐ 
๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
▪**กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(7) ▪**กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

(8) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 14.5(๖40) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(๖40) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒80 
 

** หมายเหตุผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
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๒.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๓ ท๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาไทย ๔ ท๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 

คณิตศาสตร์ ๓ ค๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) คณิตศาสตร์ ๔ ค๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิทยาศาสตร์ ๓ ว๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) วิทยาศาสตร์ ๔ ว๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
สังคมศึกษา ๓ ส๒๒๑๐๑ ๑.5 (6๐) สังคมศึกษา ๔ ส๒๒๑๐๔ ๑.5 (6๐) 
ประวัติศาสตร์ ๓ ส๒๒๑๐๓ ๐.๕ (๒๐)    
สุขศึกษา ๓ พ๒๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ประวัติศาสตร์ ๔ ส๒๒๑๐๖ ๐.๕ (๒๐) 
พลศึกษา ๓ พ๒๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) สุขศึกษา ๔ พ๒๒๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๓ ศ๒๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) พลศึกษา ๔ พ๒๒๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๓ ศ๒๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๔ ศ๒๒๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
การงานอาชีพ 3 (งานช่าง) ง๒๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ดนตรี-นาฏศิลป์ ๔ ศ๒๒๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ภาษาอังกฤษ ๓ อ๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) การงานอาชีพ 4 (เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร) 
ง๒๒๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

   ภาษาอังกฤษ ๔ อ๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
๓ 

อ๒๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๔ อ๒๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๓ ว๒๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๔ ว๒๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ง๒๒๒๖๒ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ง๒๒๒๖๓ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๓ ท๒๐๒๐๓ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๔ ท๒๐๒๐๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๓ ง๒๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๔ ง๒๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
หน้าท่ีพลเมือง 3  ส22201 ๐.๕(๒๐) หน้าที่พลเมือง 4  ส22202 ๐.๕(๒๐) 
      
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. 

รวมหน่วยกิตท่ีได้  ๒9.๐ หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
▪กิจกรรมนักเรียน  ▪กิจกรรมนักเรียน  
๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด ๒๐ ๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด   ๒๐ 
๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
▪  **กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(7) ▪  **กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

(8) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 14.5(640) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒80 
 

** หมายเหตุผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชา 
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๓.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๕ ท๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาไทย ๖ ท๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 

คณิตศาสตร์ ๕ ค๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) คณิตศาสตร์ ๖ ค๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิทยาศาสตร์ ๕ ว๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) วิทยาศาสตร์ ๖ ว๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
สังคมศึกษา ๕ ส๒๓๑๐๑ ๑.5 (6๐) สังคมศึกษา ๖ ส๒๓๑๐๔ ๑.5 (6๐) 
ประวัติศาสตร์ ๕ ส๒๓๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) ประวัติศาสตร์ ๖ ส๒๓๑๐๖ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา ๕ พ๒๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) สุขศึกษา ๖ พ๒๓๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
พลศึกษา ๕ พ๒๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) พลศึกษา ๖ พ๒๓๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๕ ศ๒๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๖ ศ๒๓๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ๕ ศ๒๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ ศ๒๓๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
การงานอาชีพ 5 (งานธุรกิจ
ท่ัวไป) 

ง๒๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) งานช่างพี้นฐาน  ง๒๓๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

ภาษาอังกฤษ ๕ อ๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาอังกฤษ ๖ อ๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
      
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
๕ 

อ๒๓๒๐๑ ๐.๕(๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๖ อ๒๓๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๕ ว๒๓๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๖ ว๒๓๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ง๒๓๒๖๒ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ง๒๓๒๖๓ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๕ ท๒๐๒๐๕ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๖ ท๒๐๒๐๖ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์๕ ง๒๓๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์๖ ง๒๓๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
หน้าท่ีพลเมือง 5 ส23201 ๐.๕(๒๐) หน้าที่พลเมือง 6 ส23202 ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ค23201 ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 ค23202 ๐.๕(๒๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. 

รวมหน่วยกิตท่ีได้  ๒9.๐ หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
▪กิจกรรมนักเรียน  ▪กิจกรรมนักเรียน  
๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด ๒๐ ๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด   ๒๐ 
๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
▪  **กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(7) ▪  **กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

(8) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 14.5(640) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(640) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒80 
 
 ** หมายเหตุผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
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๔.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง 2560) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๑ ท๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) ภาษาไทย ๒ ท๓๑๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

คณิตศาสตร์ ๑ ค๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) คณิตศาสตร์ ๒ ค๓๑๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
ฟิสิกส์พื้นฐาน ว๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว๓๑๑๐๔ ๑.๐ (๔๐) 
เคมีพื้นฐาน ว๓๑๑๐๒ ๑.5 (6๐) สังคมศึกษา ๒ ส๓๑๑๐๓ ๑.๐ (๔๐) 
ชีววิทยาพื้นฐาน ว๓๑๑๐๓ ๑.5 (6๐) ประวัติศาสตร์ ๒ ส๓๑๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
สังคมศึกษา ๑ ส๓๑๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ พ๓๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๓๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ดนตรี ๒ ศ๓๐๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ พ๓๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) งานเขียนแบบ ง๓๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตรี ๑ ศ๓๐๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ภาษาอังกฤษ ๒ อ๓๑๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
งานบ้านและงานประดิษฐ์ ง๓๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘0) 
ภาษาอังกฤษ ๑ อ๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) รายวิชาเพิ่มเติม 
วิทยาการคำนวณ ว๓๑๐๔ ๑.๐ (๔๐) บังคับเลือก 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๕ (๔๖๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ค๓๑๒๐๒ ๑.5 (6๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  ฟิสิกส์ ๑ ว๓๐๒๐๑ ๑.๐ (๔๐) 
 บังคับเลือก เคมี ๑ ว๓๐๒๒๑ ๑.๐ (๔๐) 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ค๓๑๒๐๑ ๑.5 (6๐) ชีววิทยา ๑ ว๓๐๒๔๑ ๑.๐ (๔๐) 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ อ๓๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ อ๓๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถ่ิน ง๓๑๒๖๖ ๐.๕(๒๐) โครงงานอาชีพ ง๓๑๒๖๔ ๐.๕(๒๐) 

วิชาเลอืก หน้าที่พลเมือง ๑ ส๓๐๒๓๑ ๐.๕(๒๐) 
กีต้าร์ ๑ ศ ๓๐๒๐๑ 

๑.๐ (๔๐) 

วิชาเลือก 
วอลเลย์บอล ๗ พ ๓๐๒๐๑ กีต้าร์ ๒ ศ ๓๐๒๐๒ 

๑.๐ (๔๐) 

ฟุตบอล ๗ พ ๓๐๒๐๒ วอลเลย์บอล ๘ พ ๓๐๒๐๓ 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๑ ง ๓๐๒๐๑ ฟุตบอล ๘ พ ๓๐๒๐๔ 
งานประดิษฐ์ ๗ ง ๓๐๒๐๒ เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๒ ง ๓๐๒๐๔ 
อาหารไทย ๗ ง ๓๐๒๐๓ งานประดิษฐ์ ๘ ง ๓๐๒๐๕ 
สรภัญญะ ๑ ส ๓๐๒๐๓ อาหารไทย ๘ ง ๓๐๒๐๖ 
   สรภัญญะ ๒ ส ๓๐๒๐๔ 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕ (๑๔๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
▪  กิจกรรมนักเรียน 20 ▪  กิจกรรมนักเรียน 20 

- รด./อาสายุวกาชาด/ซ่อมเสริม  - รด./อาสายุวกาชาด/ซ่อมเสริม  
- ชุมนุม ชมรม  - ชุมนุม ชมรม  

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ ▪  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียน 15(๖๖๐) รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียน 14.5(๖๔๐) 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียนทั้งปี                               (๔๘) ๑,๓๐๐ 

แผนการเรียนเน้นแกนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
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๕. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๓ ท๓๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ภาษาไทย ๔ ท๓๒๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

คณิตศาสตร์ ๓ ค๓๒๑๐๑ ๑.5 (6๐) คณิตศาสตร์ ๔ ค๓๒๑๐๒ ๑.5 (6๐) 
สังคมศึกษา ๓ ส๓๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) สังคมศึกษา ๔ ส๓๒๑๐๓ ๑.๐ (๔๐) 
ประวัติศาสตร์ ๓ ส๓๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ประวัติศาสตร์ ๔ ส๓๒๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา ๒ พ๓๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) พลศึกษา ๒ พ๓๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๑ ศ๓๐๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๒ ศ๓๐๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ง๓๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) การสืบค้นข้อมูลและอินเตอร์เน็ต ง๓๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ภาษาอังกฤษ ๓ อ๓๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ภาษาอังกฤษ ๔ อ๓๒๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพ้ืนฐาน ๖.5 (๒60) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๖.5 (๒60) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
 กลุ่มที่ ๑  กลุ่มที่ ๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ค๓๒๒๐๑ ๑.๐ (๔๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ค๓๒๒๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
ฟิสิกส์ ๒ ว๓๐๒๐๒ ๑.๐ (๔๐) ฟิสิกส์ ๓ ว๓๐๒๐๓ ๑.๐ (๔๐) 
เคมี ๒ ว๓๐๒๒๒ ๑.๐ (๔๐) เคมี ๓ ว๓๐๒๒๓ ๑.๐ (๔๐) 
ชีววิทยา ๒ ว๓๐๒๔๒ ๑.๐ (๔๐) ชีววิทยา ๓ ว๓๐๒๔๓ ๑.๐ (๔๐) 

กลุ่มที่ ๒  กลุ่มที่ ๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๙ อ๓๒๒๐๑ 1 (4๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑๐ อ๓๒๒๐๒ 1 (4๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๓ ว๓๓๐๒๘๓ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๔ ว๓๐๒๘๔ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๙ ง๓๒๒๖๓ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ง๓๒๒๖๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๙ ท๓๐๒๐๓ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๑๐ ท๓๐๒๐๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 9 ง๓๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 10 ง๓๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
แบดมินตัน พ30203 1(40) ฟุตบอล 1 พ30201 1 (4๐) 
หน้าที่พลเมือง 3 ส32203 0.5(20) หน้าท่ีพลเมือง 4 ส32204 0.5(20) 
      
กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มที่ ๒ เลือกเรียน ๐.๕ หน่วยกิต กลุ่มท่ี ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มท่ี ๒ เลือกเรียน ๑.๕ หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพ่ิมเติม ๘.๐ (๓๒๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
▪  กิจกรรมนักเรียน 20 ▪  กิจกรรมนักเรียน 20 
▪ กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ▪ กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1๐ ▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน ๖๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี                             ๑,๒๘๐ 
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๖.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๕ ท๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) สังคมศึกษา ๖ ส๓๓๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

คณิตศาสตร์ ๕ ค๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) พลศึกษา 6 พ๓๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
สังคมศึกษา ๕ ส๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐)  นาฏศิลป์ 1 ศ๓3102 ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา 5 พ๓๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) งานธุรกิจ ง๓๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
นาฏศิลป์ ๑ ศ๓๐๑๐๕ ๐.๕ (๒๐)    
งานช่างทั่วไป ง๓๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐)    
ภาษาอังกฤษ ๕ อ๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐)    
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพ้ืนฐาน 4.๕ (180) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน 2.๕ (10๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
 กลุ่มที่ ๑  กลุ่มที่ ๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ค๓๓๒๐๑ ๑.๐ (๔๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ค๓๓๒๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
ฟิสิกส์ ๔ ว๓๐๒๐๔ ๑.๐ (๔๐) ฟิสิกส์ ๕ ว๓๐๒๐๕ ๑.5 (6๐) 
เคมี ๔ ว๓๐๒๒๔ ๑.๐ (๔๐) เคมี ๕ ว๓๐๒๒๕ ๑.๐ (๔๐) 
ชีววิทยา ๔ ว๓๐๒๔๔ ๑.๐ (๔๐) ชีววิทยา ๕ ว๓๐๒๔๕ ๑.๐ (๔๐) 

 กลุ่มที่ ๒  กลุ่มที่ ๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑๑ อ๓๓๒๐๑ ๐.๕ (๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑๒ อ๓๓๒๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๕ ว๓๐๒๘๕ ๐.๕ (๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ๖ ว๓๐๒๘๖ ๐.๕ (๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑ ง๓๓๒๖๓ 1 (4๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ง๓๓๒๖๔ 1 (40) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๑๑ ท๓๐๒๐๕ ๐.๕ (๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๑๒ ท๓๐๒๐๖ 1 (40) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 11 ง๓๓๒๐๑ ๐.๕ (๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 12 ง๓๓๒๐๒ 1 (40) 
ปฏิบัติดนตรีสากลเดี่ยว 1 ศ30205 ๑.๐ (๔๐) อาหารนานาชาติ  ง33262 1 (40) 
กราฟฟิกและแอนนิเมชั่น ง33222 ๑.๐ (๔๐) ปฏิบัติดนตรีสากลเด่ียว 2 ศ30206 ๑.๐ (๔๐) 
แอโรบิค พ30204 ๑.๐ (๔๐) ลีลาศ พ30206 ๑.๐ (๔๐) 

กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มที่ ๒ เรียน ๑.๕ หน่วยกิต กลุ่มท่ี ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มท่ี ๒ เลือกเรียน ๑.๕ หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพ่ิมเติม 10 (40๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม 12 (480) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ▪  กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
▪  กิจกรรมนักเรียน ๒๐ ▪  กิจกรรมนักเรียน ๒๐ 
▪ กิจกรรมชุมนุม ๒๐ ▪ กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

1๐ ▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 14.5(๖๔๐) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(๖๔๐) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี                                ๑,๒๘๐                  ช่ัวโมง 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                       
 ๙.๑ ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด 64 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 7,243 เล่ม มีหนังสืออ่าน
ประกอบการเรียน หนังสืออ่านเสริมความรู้ หนังส่งเสริมคุณธรรม หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือ วารสาร
เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้น และศึกษาค้นคว้า และยังมีบริการยืม-คืน โดยใช้ระบบดิวอี้  นอกจากนี้ยังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ใช้สืบค้นข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ก้าวทันโลก จำนวน ๕ เครื่อง ทำให้ใน
แต่ละวันมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดในตอนกลางวัน  เป็นจำนวนมาก 

๙.๒  ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 4 ห้อง จำแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน    3  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน    ๒  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จำนวน    1  ห้อง 

  ๔)  ห้องอื่นๆ ห้องอาเซียน                จำนวน    1  ห้อง 
 ๙.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จำนวน 5๐ เครื่อง  จำแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน   41  เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน    ๙  เครื่อง 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา        จำนวน    7      เครื่อง 
 ๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้ 
จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 

ห้องปฏิบัติการเคมี 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ฯลฯ 

340 
300 
400 
400 

 
 
 ๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในจังหวัด และใกล้เคียง 
 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้ 
จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 

พิพิธภัณฑ์ธนบัติแห่งชาติ 
ศูนย์ไอซีทีชุมชน 
แก่งตะนะ 
แก่งสะพือ 
          ฯลฯ 

1 
150 

1 
1 
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๙.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
 

นายสวน  เขียวอ่อน 
นายทองคำ ลายงาม 
นางมาลี คำศรี 

ฯลฯ 

ภูมิปัญญาเรื่องการสานกระทอ 
ภูมิปัญญาเรื่องการสานแงบ 
ภูมิปัญญาเรื่องการทำหมอนฟักทอง 
 

20 ครั้ง 
20 ครั้ง 
20 ครั้ง 
 

 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
    ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ 
 

สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ คร้ังที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน คะแนน 

ทอง  
วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) 

(ม.1 - 2) 
ศิลปะ  

เด็กหญิงมันทนา พ้ืนสวรรค์  นายนิรันดร คุลธิ  93.00 
เด็กหญิงนิภาพร ละม้ายนิล  นายนิรันดร คุลธิ  93.00 

ทอง  
วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) 

 (ม.4 - 5) 
ศิลปะ  

นายนครธาดา จำปาเรือง  นายนิรันดร คุลธิ  92.00 
นางสาวเทพธิดา บุญพอ  

 92.00 

ทอง 
ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
Singing Contest (ม.4 - 6) 

ต่างประเทศ นายอนุชิต บุญสนอง  นายสุวิทย์ พลชัย 81.25 

ทอง คิดเลขเร็ว (ม.4 - 6) คณิตศาสตร ์ นางสาวพิมพ์วิภา ผดุงโกเม็ด  นายโกมินทร์ พิลัย  80.00 

ทอง 
  

จัดสวนถาดแห้ง 
 (ม.1 - 5) 

  

การงานอาชีพฯ 
  

นายนครธาดา จำปาเรือง นางสาวศิรินภา ทัดไธสง  81.00 
นางสาววิมลภา ไชยมา  นายเข็มทอง ไชยมา 81.00 

นางสาว นายเวหา นครานุรักษ์  81.00 

เงิน 
กิจกรรมเล่านิทาน

ภาษาอังกฤษ (Story Telling) 
(ม.1 - 3) 

ต่างประเทศ เด็กหญิงปรียา ปัญญาวัน  นางสาวชฏาภรณ์ อินต๊ะรัตน์ 71.00 

เงิน คิดเลขเร็ว (ม.1 - 3) คณิตศาสตร ์ เด็กชายชัยวัฒน์ โมลานิล  นายโกมินทร์ พิลัย  72.00 

เงิน 
  

ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือ
ใช้ (ม.4 - 5)  

การงานอาชีพฯ 
  

นายชัยณรงค์ พิมเสน  นายเวหา นครานุรักษ์  79.00 
นายสุรเกียรติ นาดีไฟ  นายฉลาด มาตราช  79.00 
นายสิทธิพงษ์ วรรณศร ี นายอัครพล พลชัย 79.00 

เงิน  
ตอบปัญหาด้านสุขภาพ 

(ม.1 - 3) 
สุขศึกษาฯ  

ด .ช. ศิรศักด์ิ ศรีสุธรรม นายไพโรจน์ อุดมลกษณ์  75.00 
ด.ช. กิตติพันธ์ บรรดาศักด์ิ  นายศักด์ิชัย. ตาวันดี  75.00 

เงิน 
ตอบปัญหาด้านสุขภาพ 

(ม.4 - 6)  
สุขศึกษาฯ  

นางสาวลลิตา. ศรีหาเวช  นายศักด์ิชัย. ตาวันดี  78.00 
นางสาวปนัดดา. พรหมมาสุข  นายไพโรจน์ อุดมลกษณ์  78.00 

 

  
 
 

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน คะแนน 

http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0982
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0982
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0983
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0983
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0650
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0650
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0651
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=1663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=1663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0081
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0081
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2181
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2313
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2181
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2314
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=1670
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=1670
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0080
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0080
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2664
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2664
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2665
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2665
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3311
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3311
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3309
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3309
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3302
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3302
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3307
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3307
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เงิน 
  

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(ม.1 - 2)  

วิทยาศาสตร์ 
  

เด็กชายณัฐฐวิชา บรรดาศักด์ิ นายเกียรติชัย ด้วงเอียด  74.56 
เด็กหญิงปราณปรียา ปัญญาวัน นางสาวสุกานดา นาห่อม  74.56 

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำดี  นางสาวพิชชาภา ศรีเลศิ 74.56 

เงิน 
  

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
(ม.4 - 6)  

วิทยาศาสตร์ 
  

นางสาวอนุสรา บรรมะณ ี นางประไพพิศ เติมจิตร  75.00 
นายยุธกานต์ แพงแสน  นางสาวสุกานดา นาห่อม  75.00 
นางสาวปวีณา ดวงสี  นายเกียรติชัย ด้วงเอียด  75.00 

เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กชายศิวพันธ์ จอมพันธ์  นายอัครพล พลชัย 76.00 

เงิน 
  

ประกวดโครงงานสังคมศึกษา 
(ม.1 - 2)  

สังคมศึกษาฯ 
  

เด็กหญิงพิลาบลักษ์ พิมพร  

นางสาวพรวิภา ขันโท  

72.33 
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ อำไธสง 72.33 
เด็กหญิงธิดามณี ดวงแก้ว  72.33 

เงิน คัดลายมือ (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กชายรพีพัฒน์ พันธ์งาม  นางสาวฐานิดา คำงอก  70.00 

ทองแดง 
การใช้พจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ (ม.4 - 6) 
ต่างประเทศ นางสาวนันทกา จันทร์ลา  นายสุวิทย์ พลชัย 36.50 

ทองแดง 
ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
Singing Contest (ม.1 - 3) 

ต่างประเทศ เด็กหญิงอนุธิดา น้อยเซีย  นางสาวชฎาพร อินต๊ะรัตน์  65.50 

ทองแดง 
  

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
(ม.1 - 3)  

คณิตศาสตร ์
  

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เขียวอ่อน  นางสาวศิรินภา ทัดไธสง  66.00 
เด็กหญิงอรอุมา วงศ์เจริญ นายโกมินทร์ พิลัย  66.00 
เด็กหญิงปิยะวรรณ ทัศศรี นายโกมินทร์ พิลัย  66.00 

ทองแดง 
  

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
(ม.4 - 6)  

คณิตศาสตร ์
  

นางสาวศศิกาญจน์ เทียนคูณ  นายโกมินทร์ พิลัย  61.00 
นางสาวมลิวรรณ คำโสภา นางสาวศิรินภา ทัดไธสง  61.00 
นางสาวดลนภา พิมพร  นายโกมินทร์ พิลัย  61.00 

ทองแดง 
  

ประกวดโครงงานสังคมศึกษา 
(ม.4 - 5)  

สังคมศึกษาฯ 
  

นางสาวกุลธิดา บุญก้อน  

นางสาวพรวิภา ขันโท  

68.00 
นางสาวดาวเรือง อุดมดี  68.00 
นางสาวขัฐติยาภรณ์ สมร 68.00 

ทองแดง คัดลายมือ (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวศิริวีรินทร์ คำสุข นางเปรมจิต ป้องปาน 61.00 
 
    
 ๑๐.๒  ผลงานดีเด่น ด้านกีฬา 
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  พุ่งแหลน  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง  กีฬานักเรียนนักศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ  
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย   กีฬานักเรียนนักศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ  
 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ฟุลซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนไปแข่งท่ีจังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 

    ๑๐.๓  ผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2996
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2996
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2999
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2999
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2998
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2998
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3107
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3107
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3110
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3110
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3111
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3111
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2774
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2774
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3353
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3349
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3351
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3349
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2310
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2310
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=1669
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=1669
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2919
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2919
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0079
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0079
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0076
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0076
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0078
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0078
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0071
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0071
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0073
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0073
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0072
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0072
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3354
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3354
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3356
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3357
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2311
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2311
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   ๑.  ยุวกาดชาด ระดับ 3 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการ
ประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับประเทศ 
   ๒.   ยุวกาดชาด ระดับ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการ
ประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับประเทศ 
   ๓. ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ระดับ 3 ระดับประเทศ 

  ๔. ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล ระดับ 4 ระดับประเทศ 
   ๕. ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระดับ 4 ระดับประเทศ 
    ๖. ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ เฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภช
ลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
    ๗. นายสมชาย คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับประเทศ รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องในงานวนัคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 256๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจำนวนผู้ เรียนมีทรัพยากรสภาพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 
3.00 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3.50 ดี ได้ 
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.50 ดี ได้ 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงข้ึน 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.50 ดี ได้ 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม

อาเซียน 
3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้ เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ ดีและมี
สุนทรียภาพ 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้น 

3.50 ดี ได้ 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

 

3.50 ดี ได้ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.45 ดี ได้ 
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จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีคิดเป็นทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีความมุ่งมั่นในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากำหนด ผู้บริหาร
มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและมุ่งมั่นในการบริหาร อุทิศเวลาให้กับการทำงาน มี
ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร ครู ชุมชน นักเรียนและ
กรรมการสถานศึกษา ร่วมกันทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง
และมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะ - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 3.50 มีคุณภาพระดับ ดี 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
• มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป       ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 
• มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่า ๑๒ มาตรฐาน  ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 
• ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ❑ ได้❑ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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๑๒.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.32 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                    10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 8.86 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.17 พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒ นาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่ งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.27 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 81.27 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ❑ รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรองเนื่องจาก...................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ -  
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๑๓.การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑. สถานศึกษาพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  ๒. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น 
  ๓. สถานศึกษาควรทบทวนการจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดน้ำและไฟฟ้าเสียใหม่ว่ามี
จุดอ่อนอย่างไร เพื่อการแก้ไขปรับปรุง 
  ๔. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ศักยภาพผลสัมฤทธิ์ความถนัดของผู้เรียนทุกระดับช้ัน รวมทั้ง
วิเคราะห์ลักษณะมาตรฐานของข้อสอบ O-Net เพื่อหาแนวทางการพัฒนานักเรียนและควรปรับปรุงระบบการ
กำกับติดตามการนิเทศภายในให้ท่ัวถึงสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อนำผลการนิเทศภายในมาสรุปปัญหาท่ีแท้จริงใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแล้วกำหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในปีต่อไป 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ๑. สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  ๒. สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณให้ทันกับ
ความต้องการ 
  ๓. สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๔. สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสานสนเทศ 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  สถานศึกษาควรต้ังคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาท่ีได้จากกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และกระบวนการนิเทศภายในของคณะครูทุกปี เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไปโดยกำหนดไว้เป็นข้อๆ
หรือเป็นด้านตามปัจจัยบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ) แล้วบรรจุไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 
 
๑๔. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
๑๔.๑ การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียน โคกสะอาดวิทยาคม ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
อำนวยการแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายกิจการนักเรียน และ ฝ่ายบริการและชุมชน  โดยใช้หลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก ตามระบบ PDCA โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์สามารถดำรง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ท่ีสะอาดร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและสนับสนุนให้มี ให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดย
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โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษาท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ ส่งเสริม
บุคลากรและผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา และคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตามศักยภาพ  
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ฝ่ายอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการและชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.  งานสารบรรณ 
๒.  งานบรหิารการเงนิ 
๓.  งานบรหิารการพสัด ุ
๔.  งานบรหิารการบญัช ี
๕.  งานแผนงานและโครงการ 
๖.  งานบุคลากร 
๗.  งานคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
๘.  งานระบบควบคุมภายใน
สถานศกึษา 
๙.  งานสวสัดกิารและยานพาหนะ 
๑๐.  งานเวรยามและรกัษาความ
ปลอดภยั 
๑๑. งานสารสนเทศฝ่าย 
๑๒. งานประเมนิผลฝ่าย 

๑.  งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.  งานทะเบียนนักเรียน 
๔.  งานวัดผลประเมินผล 
๕.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖.  งานนิเทศการศึกษา 
๗.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘.  งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาส่ือการเรียนรู ้
๙. งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net และส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 
๑๐. งานรับนักเรียน 
๑๑. งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
๑๒. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
๑๓.  งานแนะแนวและกองทุนการศึกษา 
๑๔. งานจัดตารางสอน/สอนแทน 
๑๕. งานสารสนเทศฝ่าย 
๑๖. งานสารบรรณฝ่าย 
๑๗. งานประเมินผลฝ่าย 

๑.  งานอนามยัและโภชนาการ 
๒.  งานอาคารสถานที ่สภาพแวดลอ้ม 
      และกจิกรรม ๕ ส. 
๓.  งานสวนพฤกษศาสตรแ์ละเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
๔.  งานสาธารณูปโภค 
๕.  งานโสตทศันศกึษา 
๖.  งานพฒันาระบบเครอืขา่ย  เทคโนโลย ี
     และศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน ICT 
๗.  งานประชาสมัพนัธ ์
๘.  งานสรา้งความสมัพนัธช์ุมชน 
๙. งานลูกจา้งประจ าและพนักงานบรกิาร 
๑๐. งานพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
๑๑. งานสารสนเทศฝ่าย 
๑๒. งานสารบรรณฝ่าย 
๑๓. งานประเมนิผลฝ่าย 

๑.  งานครูทีป่รกึษาและระบบดูและ 
ช่วยเหลอื  นกัเรยีน 
๒.  งานป้องกนัแกไ้ขปัญหาความ
ประพฤตนิักเรยีน 
๓.  งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิง่เสพตดิ 
๔.  งานส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
นักเรยีน 
๕. งานสภานักเรยีนและส่งเสรมิ
ประชาธปิไตยในโรงเรยีน 
๖. งานสวสัดกิารจราจรและรกัษาความ
ปลอดภยันักเรยีน 
๗. งานสารสนเทศฝ่าย 
๘. งานสารบรรณฝ่าย 
๙. งานประเมนิผลฝ่าย 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ 
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๑๔.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 

คณุธรรมเด่น  เน้นการศึกษา  พฒันาศกัยภาพบุคลากรและผู้เรียน 

ปรบัเปลี่ยนภมิูทศัน์อย่างยัง่ยืน  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  

 พันธกิจ 

๑. บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตามศักยภาพ 

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

๓. บุคลากรและผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ท่ีสะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสนับสนุนให้มี ให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

๕. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทศาสตร์ที่ ๑ 
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
ผู้เรียนให้มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ฝ่ายอำนวยการ 

และ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

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

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

ฝ่ายอำนวยการ 
และ 

และฝ่ายวิชาการ 
ยุทศาสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ดนตรี ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตามศักยภาพ 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ดนตรี ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ 

 
ฝ่ายอำนวยการ 

และ 
ฝ่ายวิชาการ 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์
ให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงามปลอดภัย 

๔.๑ ปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
ปลอดภัย 

         
ฝ่ายบริการและชุมชน 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 

๕.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชน 

       
ฝ่ายบริการและชุมชน 

ยุทศาสตร์ที่ ๖ 
การส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารอย่างพอเพียงและ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารอย่าง
พอเพียงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           
         ฝ่ายบริการและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 



43 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIS) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี๖๒ - ๖๕ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕ 

1. บุคลากรและผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑.ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 
๒. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

๙๐ 
 
 
 

          ๙๐ 

 ๙๘ 
 
 
 
๑๐๐ 

๙๐ 
 
 
 
๙๓ 

๙๓ 
 
 
 
๙๕ 

๙๕ 
 
 
 
๙๘ 

๙๘ 
 
 
 
๑๐๐ 

2. โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการการศึกษา ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถ่ินตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕ 

๑.จำนวนของครูท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
๒. ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

๒๐ 
 
 
 

๗๕ 

๒๐  
 
 
 
๙๕ 

๒๐ 
 
 
 
๘๐  

๒๐ 
 
 
 
๘๕  

๒๐ 
 
 
 
๙๐  

๒๐ 
 
 
 
๙๕ 
 

3. บุคลากรและผู้เรียน มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะและคุณภาพชีวิต
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละของนักเรียน
และบุคลากรท่ีมี
ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ 

         ๖๐  ๗๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ ที่สะอาดร่มร่ืน 
สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

จำนวนแหล่ง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์มีความร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

 
5  

 
8  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8  

 

 

 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
          (KPIS) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี๖๒ - ๖๕ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ ปี ๖๕ 
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Data) 
๕.โรงเรียนและชุมชนร่วมมือ
ในการสนับสนุนการจัดการ
และพัฒนาการศึกษา 

ร้อยละของผู้ปกครอง
หรือชุมชน ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
หรือทำกิจกรรมต่างๆ
กับทางโรงเรียน 

๘๙ ๙๘ ๙๐ ๙๓ ๙๕ ๙๘ 

๖.โรงเรียนสนับสนุนให้มี ให้
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 

๑.ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากรและ
นักเรียน 
โคกสะอาดวิทยาคมมี
ความพึงพอใจในการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 

๙๐ 
 
 
 
๙๐ 

๗๕ 
 
 
 
๗๕ 

๘๐ 
 
 
 
๘๐ 

๘๕ 
 
 
 
๘๕ 

๙๐ 
 
 
 
๙๐ 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” หมายถึงการทักทายโดยการแสดงความเครารพต่อกันระหว่างผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้มาเยือน ด้วยการยกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใส 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “มารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”  
มารยาทดี หมายถึง การมีกริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และบุคคลท่ัวไป 
มีวินัย หมายถึง มีระเบียบวินัยต่อครูและกฎระเบียบของโรงเรียน 
ใฝ่คุณธรรม หมายถึง ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่หาและประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม ต่อตนเอ 
และผู้อื่น เป็นสมาชิกท่ีดีแก่สังคม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และมีจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ……...ดี……….. 
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดให้มี
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระต่างๆ ท้ัง 8 กลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นส่งเสริม 
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะใน การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การส่ือสารและการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ มีสติ มี
เหตุผล โดยมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรครูมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในท้ัง ๘ กลุ่มสาระท่ีมุ่งเน้นให้เกิดทักษะข้างต้น รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านนวัตกรรมต่างๆ
โดยแทรกการจัดทำโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ ตลอดจนสถานศึกษาส่งเสริมและจัดให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำเช่น เป็นพิธีกรใน
กิจกรรรมและงานต่างๆ ของโรงเรียน 

 โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ ดำเนินงานตาม
แผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะพากเพียร และมีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะๆตาม
กระบวนการ PDCA จนงานท่ีดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดอย่างมี
คุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ทำงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยัง
ได้จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
ทักษะการทำงานกลุ่ม การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียนยังได้
จัดทำโครงการ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีควรจะเกิดกับนักเรียนโคกสะอาด
วิทยาคม ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนใน
การศึกษาต่อหรือการทำงาน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ท่ีมุ่งเน้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานสุตจริต 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
   รายงานผลการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐาน ปถ.05  สรุปโครงการ  กิจกรรม   ผลคะแนนสอบ 
   O-NET  เกียรติบัตร  โล่รางวัล ฯลฯ 

จุดเด่น     โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม มีผลการสอบ โอ-เน็ต รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
 ท่ีเพิ่มสูงขึ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันสวนสนามยุวกาชาด ระดับ 4 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันสวนสนามยุวกาชาด ระดับ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงกีฬานักเรียน-นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

ท้ังนี้เนื่องจากสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง จริงจัง และให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน การจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณ  ยังมีไม่มากและมีความถี่น้อยเกินไปทำให้
การพัฒนาผู้เรียนไม่ต่อเนื่อง ส่ือและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในโลกปัจจุบันมากขึ้น แต่เรายังไม่สามารถนำ
ส่ือและเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังขาดนวัตกรรมใหม่ๆท่ีจะจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และต้องดำเนินการยกระดับคุณภาพผลคะแนนสอบ โอ-เน็ต ของนักเรียนช้ัน 
ม.6  และ ช้ัน ม.3  ปี 2562 ในทุกรายวิชาให้ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ  
 
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ยั่งยืน 

กระบวนการ PDCA เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีทางโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้นำมาใช้ในการบริหาร
จัดการ รวมท้ังการจัดทำโครงการและกิจกรรม โดยกำหนดความสำคัญในปัญหาท่ีควรได้แก้ไขอย่างเร่งด่วน 
จากนั้นจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีวางไว้โดยได้กระจายงานกับฝ่ายแต่ละฝ่ายตามสายงาน ตรวจสอบผลการ
ทำงาน และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขในงานท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมท้ังวิเคราะห์หาสาเหตุของการไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ซึ่งนำไปสู่การทำงานผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนเพิ่มขึ้นและนักกีฬาฟุตซอลหญิงได้เป็นตัวแทน
ระดับจังหวัดศรีสะเกษ และกระบวนการเดียวกันนี้ทำให้ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมเป็นท่ีรู้จักในการเดิน
สวนสนามของกิจกรรมยุวกาชาดระดับประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมมีมาตรฐาน ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อท่ี ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีเลิศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการรักการอ่านตลอดปีการศึกษา  รวมท้ังพัฒนาการพูดต่อสาธารณชนให้
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โรงเรียนควรกำหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นทักษะ การอ่านการคิด เพื่อพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผลเพื่อพัฒนานักเรียน มีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ Mind 
Mapping , การสอนแบบโครงงาน,การสอนแบบเพาะธุ์ปัญญา ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
ของนักเรียนตามท่ีกำหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีมาตรฐานท่ี ๑ ในข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๔ สูงขึ้นในปีถัดไป 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ   ดี 
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กระบวนการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
     โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และปรับแผนพัฒนา

การศึกษาส่ีปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา และแผนปีงบประมาณให้มีความเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียนและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีให้ไว้ ณ วันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

โดยโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มี
ความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

โครงการส่งเสรมิการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา โครงการจดัท าแผนพฒันาทางการ
ศกึษา  
โครงการส่งเสรมิและพฒันาระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา โครงการปรบัปรุง พฒันาภูมิ
ทศัน์และแหล่งเรยีนรู ้ โครงการ Big cleaning day โครงการซอ่มแซมอาคารเรยีน โครงการสง่เสรมิและ
พฒันา ระบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา โครงการอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู โครงการส่งเสรมิ
และพฒันางานประชาสมัพนัธ๔์.โครงการสง่เสรมิและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  แผนการ
จดัการเรยีนรูใ้น ๘ กลุ่มสาระ 

จุดเด่น  

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีกำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
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โรงเรียนควรให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานท่ีและห้องปฏิบัติการอย่างทันท่วงทีเมื่อเห็นว่าชำรุด
เสียหายหรือใช้งานไม่สะดวก  จัดให้มีการนิเทศ  ติดตาม  งานท้ังส่ีฝ่าย ท้ังนี้เพื่อให้งานมีความคล่องตัวและมี
ความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 
นวัตกรรม/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สงูขึ้น 
 นำสารสนเทศด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการะบวนการเรียน
การสอน มาใช้ในการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน บริหารงานเชิงระบบ เช่ือมโยงระบบต่างๆ ในโรงเรียนกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยนำเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาเป็นตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปฏิบัติงานประจำและ
ทุกระบบงานมีการกระบวนการคุณภาพ P D C A มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน สามารถประสานร่วมมือกับทุกฝ่าย ได้แก่ ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ คณะกรรมกาสถานศึกษา 
ผู้ปกครองเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะ 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของหลักสูตร วิชาท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
ส่งเสริมให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน สามารถก้าวทันและใช้ส่ือเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ  ดี 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ี
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
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มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

  
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม  แบบสรุปการทำวิจัยในช้ันเรียน แผนการจัดการเรียนรู้  แบบรายงาน
การปฏิบัติหน้าท่ี หลักสูตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้เรียนใน ๘ กลุ่มสาระ แบบบันทึกโฮมรูม  แบบบันทึก 
DLC  แบบบันทึกการส่งข้อสอบ รายงานการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผล  แบบบันทึกการส่ง-รับ ข้อสอบ  
แบบบันทึกส่งปถ.๕ ของครูประจำวิชา 

จุดเด่น  

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 จุดที่ควรพัฒนา  

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
นวัตกรรม/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สงูขึ้น 

การส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร ใช้วิธีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนได้
จัดระบบสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู 
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรและความสมารถในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษา โรงเรียนนำข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองและจาก สมศ. มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานบางขั้นตอนของระยะการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ให้ครูมีบันทึกหลังสอน 
และนำผลมาใช้แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

ข้อเสนอแนะ 
 การบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน นำกระบวนการ PDCA  มาเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนา
งานให้บรรลุผลตัวช้ีวัดความสำเร็จของงาน/โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การสอนแบบบูรณาการ และการใช้ส่ือการเรียนรู้ด้าน ICT ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ 
ส่งเสริมให้ ผู้สอนพัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนท้ังในระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ยอมรับ
การประเมินจากเพื่อนเพื่อการพัฒนาประสานร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 
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1. การบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน นำกระบวนการ PDCA  มาเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนา
งานให้บรรลุผลตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/โครงการ 

2. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบบูรณาการ และการใช้
ส่ือการเรียนรู้ด้าน ICT ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ  

3. ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนางานอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนโดนเริ่มจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนท้ังในระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือ 

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ยอมรับการประเมินจากเพื่อนเพื่อการพัฒนาประสานร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5. การส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร ใช้วิธีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๖. โรงเรียนได้จัดระบบสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การดูแล 

คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรและความสมารถในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาฉบับปรับปรุง 

๗.มีการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานท่ีและห้องปฏิบัติการอย่างทันท่วงทีเมื่อเห็นว่าชำรุดเสียหาย
หรือใช้งานไม่สะดวก  จัดให้มีการนิเทศ  ติดตาม  งานท้ังส่ีฝ่าย ท้ังนี้เพื่อให้งานมีความคล่องตัวและมีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน 

๘.โรงเรียนนำข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองและจาก สมศ. มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง  ขั้นตอนการดำเนินงานบางขั้นตอนของระยะการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ให้ครูมีบันทึกหลังสอน 
และนำผลมาใช้แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ทิศทาง/แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
2. กำกับติดตาม ดูแลให้คุณครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียน และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมกับธรรมชาติและศักยภาพผู้เรียน 
3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศท้ังระบบหลัก

และระบบย่อยในโรงเรียน 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลของระบบย่อยในโรงเรียน 

 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 

๑. ความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนท้ังด้านเอกสาร
และวิทยากร ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองโดยเช่ือมโยงการประเมินวิทยฐานะ
และการพัฒนาการเรียนการสอน และจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 

๒. ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง 
หน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านวิชาการให้มากขึ้น 
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ส่วนท่ี ๓ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ” 
สำหรับสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผลงาน (Best Practices)  การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ 
คำสำคัญ   

กิจกรรมยุวกาชาด เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมยุว
กาชาด สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญท่ีส่งเสริม
ใหส้มาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตนด้านมนุษยธรรมเพื่อพลโลก  กิจกรรมท่ี
สมาชิกยุวกาชาดต้องเรียนรู้โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก  กับกิจกรรมพิเศษ  กิจกรรมหลักกำหนดให้สมาชิกยุว
กาชาดต้องเรียนรู้เพื่อให้จบหลักสูตร  ส่วนกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมท่ีจัดเสริมกิจกรรมหลัก  ซึ่งในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรกิจกรรมยุว
กาชาดเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถมาออกแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของหลักสูตร เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งหมายถึงสมาชิกยุวกาชาด ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม
นอกเหนือจากการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรแล้ว ยังมีผลสำเร็จอื่นท่ีสะท้อนคุณภาพการจัดกิจกรรม
นั้นก็คือผลการร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับประเทศ  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการนำ
ความรู้ ทักษะจากการจัดกิจกรรมไปใช้ได้จริง  จนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 
๑. บทนำ  

จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านกิจกรรมยุวกาชาดในปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมามีการ
ดำเนินการโดยเน้นด้านความรู้เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา  ผู้เรียนไม่สนใจในการเรียนรู้  
ครูมองว่าเป็นกิจกรรมท่ีไม่ต้องให้ความสำคัญ  และเมื่อปีการศึกษา 2562 เมื่อมีการส่งเสริมพัฒนาครูผู้จัด
กิจกรรมโดยการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านยุวกาชาด  ทำให้ทราบว่ากิจกรรมยุวกาชาดเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องออกแบบและจัดกิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมเป็นสำคัญ  โดยครูผู้สอนต้อง
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ  มีความสามารถโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  ดังนั้น
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู  จึงนำเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  Activity 
Based  Learning : ABL  มาใช้  ซึ่งรูปแบบการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  สอดคล้อง
กับธรรมชาติวิชา  ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรจึง
สามารถส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้และทักษะไปใช้จนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  
ระดับประเทศ  เช่น  กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าในอันดีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก  มีการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและมีการประเมินผลการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้นำผลการเรียนรู้ไปปฏิบัติจนได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

สมาชิกยุวกาชาดท่ีเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  มีความรู้และทักษะ ผ่านการประเมินตามหลักสูตร 
สามารถนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 

เป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ผู้เรียน  ซึ่งหมายถึงสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓  และสมาชิกยุวกาชาด
ระดับ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
 ครูผู้สอน  กิจกรรมยุวกาชาดระดับ  ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓  และสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สมาชิกยุวกาชาดท่ีเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  มีความรู้และทักษะผ่านการประเมินกิจกรรมหลัก
และได้รับการตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านการประเมินตามหลักสูตร  และผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพิเศษจน
มีสิทธิประดับสายเกียรติยศ  สามารถนำผลการเรียนรู้กิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
และมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ 

 
๒. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

ขั้นท่ี  ๑  จัดต้ังหมู่ยุวกาชาดโดยดำเนินการโดยใช้แบบ  ยุว.๑ คำร้องขอจัดต้ังหมู่ยุวกาชาด  ยุว.๒                         
จัดต้ังคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และ ยุว.3  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ขั้นที่  ๒  ประชุมช้ีแจงและวางแผนดำเนินการ  บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในแผนพัฒนา
ของโรงเรียน 

ขั้นท่ี  ๓  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด  โดยการเข้าร่วมอบรม  การเป็นวิทยากร  การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆด้านยุวกาชาด 

ขั้นท่ี  ๔  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดแต่ละระดับ พร้อมกำหนดบทบาท
หน้าท่ี   

ขั้นท่ี  ๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้จัดกิจกรรมโดย
ส่งเสริมให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based  Learning : ABL     

ขั้นท่ี  ๖  ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ท้ังใน
ช่ัวโมงเรียน  ชีวิตประจำวัน  การประกวดแข่งขันต่างๆระดับจังหวัด  ระดับประเทศ     
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แนวทาง/ขัน้ตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภมิู) ของวิธี 

หรือแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ไม่สำเร็จ 
 

สำเร็จ 
 

ศึกษาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

ข้ันที่  ๑  จัดต้ังหมู่ยุวกาชาดโดยดำเนินการโดยใช้แบบ ยว.๑ และ ยว.๒ 

ข้ันที่  ๒  ประชุมชี้แจงและวางแผนดำเนินการ  
ข้ันที่  ๓  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านยุวกาชาด   
ข้ันที่  ๔  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ข้ันที่  ๕  นิเทศ กำกับ ติดตาม การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครผูู้จัดกิจกรรมโดย
ส่งเสริมให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based  Learning : ABL    
ข้ันที่  ๖  ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม                                    
ไปใช้ทั้งในชั่วโมงเรียน  ชีวิตประจำวัน  การประกวดแข่งขันต่างๆ  

  
   
 

 

ส่งเสริมพัฒนานักเรียน                          
ด้านยุวกาชาดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

(ABL) สู่ความเป็นเลิศ 

ทบทวนและปรับปรุง                             
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
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๓. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 

เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว  ส่งผลต่อสถานศึกษาตามเป้าหมายคือ 
๑) ครูผู้สอน  กิจกรรมยุวกาชาดระดับ  ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓   และสมาชิกยุวกาชาดระดับ  

๔ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒) สมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓ และสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๔ ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ท่ีเรียนรู้กิจกรรมหลักยุวกาชาดมีผลการ
ประเมินและตัดสินผลการเรียนรู้  ผ่าน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

๓) ผู้เรียนได้ท่ีเรียนรู้กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด  ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย  ๙   
กิจกรรมและมีสิทธิประดับสายเกียรติยศ 

๔)  ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าร่วมประกวด แข่งขันและได้รับ 
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  สะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ
ภูมิใจและเช่ือมั่นในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หมายเหตุ : จากผลการพัฒนาดังกล่าว  สถานศึกษาจึงได้บรรจุโครงการสำคัญในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  โดยใช้ข้อมูลผลสำเร็จในการพัฒนากิจกรรมยุว
กาชาดแต่ละปีเป็นสารสนเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยวุกาชาดสู่ความเป็นเลิศ 

๑)  บุคลากร 
๒) ทรัพยากร 
๓) งบประมาณ 
๔) กระบวนการดำเนินงาน 

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ABL  ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีมาตรฐานได้ 

มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านยุวกาชาดระดับ
จังหวัดระดับประเทศ เช่น รางวัล                           

โล่พระราชทานฯ โล่เกียรติยศ 
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๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

 บรรจุโครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  ประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน  สนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม กำหนดบทบาท
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินงานอย่างชัดเจน  มีการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ปรับปรุงพัฒนา  มุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 

 

๖.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

 ๑)  รางวัลระดับประเทศ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทครูผู้สอน เนื่องในงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

สรุปผลงาน/รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ 
เนื่องในการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 

ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 

ท่ี กิจกรรม รางวัล ช่ือ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน 
1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 

สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 
โล่เกียรติยศ
รางวัลท่ี 2 

เด็กหญิงมันทนา พื้นสวรรค์ นายนิรันดร  คุลธิ 

2 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
สมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

โล่เกียรติยศ
รางวัลท่ี 3 

นายนครธาดา  จำปาเรือง 1. นายเวหา  นครานุรักษ์ 
2. นายนิรันดร  คุลธิ 

3 กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล
สมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

โล่เกียรติยศ
รางวัลท่ี 3 

1. นางสาวดลฤดี  สุวรรณสิงห์ 
2. นางสาวปรียา  ปัญญาวัน 

3. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยสอน 

4. นางสาวอพิชญา  ชาภักดี 
5. นางสาวอรทัย  ตุลตอาน 

1. นางสาวฐานิดา  คำงอก 
2. นางสาวสุกานดา  นาห่อม 

4 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา                
ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 

โล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย 

1. เด็กหญิงนิภาพร  ละม้ายนิล 
2. เด็กหญิงญาณภัทร คำแพง 

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

โล่เกียรติยศรางวัลที่ 2   
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
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โล่เกียรติยศรางวัลที่ 3 

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ สมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
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โล่เกียรติยศรางวัลที่ 3   
กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาลสมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 

 
 

 
 

 
 
 
 

โล่เกียรติยศรางวัลชมเชย 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 
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ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 
ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
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เข้าร่วมการประกวดสวนสนามยุวกาชาด  
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑๑ 

ระหว่างวนัท่ี ๒๖ –๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายสมชาย คำปลิว           ผู้อำนวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 

2. นายวีระชิต  คำชมภู                        รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 

3. นางประไพพิศ  เติมจิตร   ครู                          กรรมการ 

4. นายนิรันดร  คุลธิ   ครู                 กรรมการ 

5. นายสุวิทย์  พลชัย   ครู       กรรมการ 

6. นาศักดิ์ชัย  ตาวันดี                             ครู                                          กรรมการ 

7. นายฉลาด  มาตราช   ครู       กรรมการ 

8. นายอัครพล  พลชัย   ครู       กรรมการ 

9. นายสุพัด หาไชย                 ครู       กรรมการ 

10. นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ   ครู       กรรมการ 

11. นายไพโรจน์ อุดมลักษณ์   ครู       กรรมการ 

12. นางลำดวน  บุญเชิญ   ครู                 กรรมการ 

13. นายยุทธนา  อุทัยแพน   ครู                 กรรมการ 

14. นางเปรมจิต  ป้องปาน   ครู                 กรรมการ 

15. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง   ครู                 กรรมการ 

16. นางสาวพรวิภา ขันโท                          ครู                                 กรรมการ 

17. นางสาวฐานิดา คำงอก                         ครู                                 กรรมการ 

18. นางสาวสุกานดา นาห่อม                      ครู                                กรรมการ 

19. นายเวหา  นครานุรักษ์                         ครู                          กรรมการ 

20. นายเกียรติชัย ด้วงเอียด   ครู                กรรมการ   
      21.นายโกมินทร์  พิลัย   ครู             กรรมการและเลขานุการ 

      22.นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์  ครูอัตราจ้าง                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ..........โคกสะอาดวิทยาคม........ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ..................................... ........ วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา    ปานกลาง             ✓ ดี           ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรักการอ่าน (แบบประเมินการอ่าน)  
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
(แบบประเมินการเขียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น) 
๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
๔. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
๕.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
(แบบสรุประดับผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) 
๖. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น 

๖๕ ๖๓.๒๑ 
✓ - - - 

✓ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  
๒. ปถ.๕ วชิาโครงงาน(แบบสรุปผลการเรียนรายวิชาโครงงาน) 
๓. แบบสรุปการคิดวิเคราะห์จากปถ.๕จากทุกรายวิชา 
๔. โครงการกีฬาสี(แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาสี) 
๕. กิจกรรมวันภาษาไทย (แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม) 
๖. กิจกรรมวันคริสมาสต์ (แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม) 
๗. กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์(แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม) 

๖๕ ๖๗ - - 
✓ ✓ - 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม) 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้โดยผู้เรียน 
(แบบประเมินการจัดทำสื่อการเรียนรู้) 
๓. แบบสรุปการจัดทำโครงงานใน ๘ กลุ่มสาระ  
๔. แบบบันทึกการจัดทำโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. ใบงาน /ภาระงาน(แนบในแผนการจัดการเรียนรู้)  ผลงานนักเรียน 
 
 
 
 

๖๙.๐๐ ๖๔.๓๘ 
✓ - - - ✓ 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   (แบบสรุปการเข้าใชห้้องคอมพิวเตอร์) 
๒. ปถ.๕ รายวิชางานช่าง(แบบสรุปผลการเรียนรู้รายวิชางานช่าง) 
๓. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคอมพิวเตอร์  
๔. ปถ.๕รายวิชาเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 
๕. ปถ.๕ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงาน/ชิ้นงานใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๖๗ ๗๓.๓๑ - - 
✓ ✓ - 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑. แบบสรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
๒. กราฟท้ายปถ.๕ทุกรายวิชา    
๓. กราฟท้ายปถ.๕รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
๔. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕. กราฟท้ายปถ.๕รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
๗. แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๑ 

๖๓ ๕๗.๓๘ 
✓ - - - 

✓ 

5.1 คะแนนสอบ RT -        
5.2 คะแนนสอบ NT -        
5.3 คะแนนสอบ O-NET แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ม..๓ ปี ๒๕๖๑ 

แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ม..๓ ปี ๒๕๖๑ 
๖๐ 
๖๐ 

๓๗.๕ 
๓๑.๓๕ 

 - - -  

5.4 คะแนนสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน -        
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๑. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ การทำงานหรือการประกอบอาชีพ  

    (แบบสรุปการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.๓และม.๖) 
๒. ปถ.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
    (แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยทีุกระดับ)  
๓. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๔. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(แบบสรุปการเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
๕. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(แบบสรุปนวัตกรรมที่สร้างได้สำเร็จ) 

๖๕ ๖๘.๑๒ - - 
✓ ✓ - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๑.แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละระดับชั้น  

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๓. โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา 

7๕ ๗๘.๑๕ - - 
✓ ✓ - 

2.ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๑.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านสรภัญญะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(แบบสรุปการเข้าร่วมโครงการวันสำคัญทางศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) 
๒. แบบบันทึกการตรวจเคร่ืองแต่งกายของสภานักเรียน  
๓. แบบสรุปการแต่งกายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
๔. ปถ.๕ รายวิชาดนตรี - นาฏศิลป ์
๕. กิจกรรมอบรมธรรมะทุกวันอังคาร(แบบประเมินการสวดมนต์ของนักเรียน) 
๖. สรุปผลการสวดสรภัญญะของนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๖๕ ๗๑.๑๕ - - 
✓ ✓ - 

3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๑.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แบบสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน)  
๒. กิจกรรมลูกเสือ /กิจกรรมยุวกาชาด /กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร /กิจกรรม
แนะแนว /กิจกรรมชุมนุม /กิจกรรมสภานักเรียน  
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด  
(แบบประเมินการมีปฏิสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม) 
๔. กิจกรรมอาสายุวกาชาด  

7๕ ๗๕.๘๖ - - 
✓ ✓ - 

4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑.โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขอนามัยและโภชนาการของนักเรียน 
๒. กิจกรรมชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง(แบบสรุปน้ำหนัก ส่วนสูง ) 
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
  (แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. ) 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ (แบบสรุป SDQ ) 
๕.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและยาเสพติด 
๖. แบบสรุปการประเมินสมรรถภาพทางกาย 

7๕ ๘๔.๘๒ - - 
✓ ✓ - 
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 น้อยกว่า 2 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 น้อยกว่า 2 ข้อ 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 2 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 2 ข้อ 

เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 5 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 3 ข้อ 

เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 6 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 3 ข้อ 

และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมาย
กำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 6 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 4 ข้อ 

และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมาย
กำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ...............โคกสะอาดวิทยาคม................................................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา     ✓ ปานกลาง           ดี                     ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านวิชาภาษาไทยอยู่
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรักการอ่าน(แบบประเมินการอ่าน) ๖๕ ๘๐ - - ✓ ✓ - 

2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเขียนตามคำบอกวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ขี้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย (๖๕.๐๐) ๖๕ ๖๕ - 
✓ - 

✓ - 

3. ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา 
และสนทนา ในชีวิตประจำวันได้ระดับดี ขี้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (๕๔.๐๐) ๖๕ ๕๔ 
✓ - - - 

✓ 

4. ผู้เรียน ได้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
(๕๖.๔๔) 
ปถ.๕วิชาคณิตศาสตร์  
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(๖๙.๖๕) 

๖๕ ๖๓.๐๔ 
✓ - - - 

✓ 

๕. ผู้เรียน มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยในระดับดี ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(๖๕) 
(แบบประเมินการเขียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น) 

๖๕ ๖๕ - 
✓ - 

 
✓ 

 

- 

๖. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น มีเหรียญรางวัลในการเข้าแข่งทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ขององค์กรภายในและภายนอก  

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.
ต้น 

๖๕ ๕๒.๒๒ 
✓ - - - 

✓ 

เฉลี่ย  ๖๓.๒๑ 
✓ - - - 

✓ 
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 3 ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 3 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕-๖ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนดและ

เป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ...............โคกสะอาดวิทยาคม.............................................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.... ...... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ........................................................................... ........... ตำแหน่ง ............................................. วันที่ประเมิน .........................................  
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา     ปานกลาง   ✓ ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษ

าทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ได้ผลการเรียน
รายวิชาโครงงานระดับ 2.๕ ขึ้นไป 

ปถ.๕ วิชาโครงงาน (แบบสรุปคะแนนรายวิชาโครงงาน) (๗๘.๘๓) ๗0    ๗๘.๘๓ - - 
✓ ✓ - 

๒. ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในระดับดี 

แบบสรุปการคิดวิเคราะห์จากปถ.๕ จากทุกรายวิชา (๗๖.๕๐) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (๕๖.๔๔)  

๖๕ ๖๖.๔๗ - - 
✓ ✓ - 

๓. ผู้เรียน มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลีย่น 
แสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

โครงการกีฬาสี (แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจการของสี) (๖๗.๗๘) 
กิจกรรมวันภาษาไทย(แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม)(๖๒.๕๐) 
กิจกรรมวันคริสมาสต์ (แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม)(๖๑.๒๕) 
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์(แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม)(๗๓.๖๐) 

๖๕ ๖๖.๒๘ - - 
✓ ✓ - 

๔. ผู้เรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ได้รับรางวัล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (๕๖.๔๔) 
 

๖๐ ๕๖.๔๔ 
✓ - - - 

✓ 

เฉลี่ย  ๖๗      
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน .......................โคกสะอาดวิทยาคม............................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา    ปานกลาง                   ดี             ✓ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่าระดับ
ท่ีกำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สามารถสร้างนวัตกรรมที่มี
คุณภาพดี ได้อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
 (แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม) 

๗๕ ๗๖ - - 
✓ ✓ - 

๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพดี ได้อย่างน้อย ๑ สื่อ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้โดยผู้เรียน 
(แบบประเมินการจัดทำสื่อการเรียนรู้) 

๗๐ ๗๖ - - 
✓ ✓ - 

๓.ผู้เรียนจัดทำโครงงานอย่างน้อย ๑ โครงงานต่อปีการศึกษา แบบสรุปการจัดทำโครงงานใน ๘ กลุ่มสาระ  
แบบบันทึกการจัดทำโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระ 

๗๐ ๖๑.๓๔ - - 
✓ ✓ - 

๔. ผู้เรียน จัดทำชิ้นงาน/ภาระงาน อย่างน้อย ๒ ชิ้นต่อปีการศึกษา ใบงาน /ภาระงาน(แนบในแผนการจัดการเรียนรู้)  ผลงาน
นักเรียน 

๗๐ ๗๔.๓๕ - - 
✓ ✓ - 

๕. ผู้เรียน นำนวัตกรรมร่วมแข่งขันภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
และได้รับรางวัล  

แบบบันทึกการจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเข้าประกวด/แบบบันทึก
การได้รับรางวัลของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๖๐ ๓๔.๒๑ 
✓ - - - ✓ 

เฉลี่ย  ๖๔.๓๘      

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ไม่ชัดเจน

และไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับ

ทีเ่ป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ................โคกสะอาดวิทยาคม.......................................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ........ .. กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา    ปานกลาง  ✓ ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ผู้เรียน สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วย
ตนเอง 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๗๕.๔๐) 
(แบบสรุปการเข้าใชห้้องคอมพิวเตอร์) 
 ใบงานใน ๘ กลุ่มสาระ 

70 ๗๕.๔๐ - - 
✓ ✓ 

- 

๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถตัดต่อวิดีโอและจัดทำวีดี
ทัศน์ ได้ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ปถ.๕ รายวิชางานช่าง  ๗๐ ๘๙.๑๘ - - 
✓ ✓ - 

๓. ผู้เรียน มีผลการเรียนในรายวิชาเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ ๒.๕ 
ขึ้นไป 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 
ปถ.๕รายวิชาเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 

๗๐ ๘๐.๕๐ - - 
✓ ✓ - 

๔. ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารติดต่อกับ
บุคคล องค์กรหรือสาธารณะชนได้ในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

ปถ.๕รายวิชาคอมพิวเตอร์  ๖๕ ๕๖.๓๐ 
✓ - - - 

✓ 

๕. ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน หรือสร้างชิ้นงาน
ได้ในระดับดี 

ใบงาน/ชิ้นงานใน ๘ กลุ่มสาระ ๖๐ ๖๕.๒๐ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย  ๗๓.๓๑      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน .................โคกสะอาดวิทยาคม.............................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา       ✓      ปานกลาง        ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระต้ังแต่ ๒.๕ ขึ้นไป แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กราฟท้ายปถ.๕ทุกรายวิชา   แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖๕ ๖๙.๕๙ - - 

✓ ✓ - 

2. ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กราฟท้ายปถ.๕รายวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖๕ ๗๘.๐๑ - - 
✓ ✓ - 

๓. ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ ๒.๕ ขึ้นไป 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กราฟท้ายปถ.๕รายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖๕ ๗๐.๔๙ - - 
✓ ✓ - 

๔. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มากกว่า ผลเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลงั 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๑ 

๖๐ ๓๗.๕ 
✓ - - - 

✓ 

๕. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 (O-NET) มากกว่า ผลเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลงั 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่การทดสอบระดับชาติ 
แบบสรุปผลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปี ๒๕๖๑ 

๖๐ ๓๑.๓๕ 
✓ - - - 

✓ 

เฉลี่ย  ๕๗.๓๘      
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ไม่ชัดเจน

และไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับ

ทีเ่ป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวิทยาคม............................................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี  ✓ ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือสายอาชีพ 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ การทำงานหรือการประกอบอาชีพ (แบบ
สรุปการศึกษาต่อของนักเรียน)  

6๕ ๗๕ - - 
✓ ✓ - 

๒. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี
หรือสายอาชีพ 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  การทำงานหรือการประกอบอาชีพ (แบบ
สรุปการศึกษาต่อของนักเรียน)  

๖๕ ๗๕ - - 
✓ ✓ - 

๓. ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ปถ.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖๕ ๖๘.๗๕ - - 
✓ ✓ - 

๔. ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มคีวามรู้ และทักษะพื้นฐานใน
อาชีพอย่างน้อย ๒ อาชีพ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(แบบสรุปการเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

๖๕ ๖๗ - - 
✓ ✓ - 

๕. ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  มคีวามรู้ และทักษะพื้นฐานใน
อาชีพอย่างน้อย ๒ อาชีพ 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(แบบสรุปนวัตกรรมที่สร้างได้สำเร็จ) ๖๕ ๖๘.๔๒ - - 
✓ ✓ - 

๖. ผู้เรียน มีทักษะขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพอย่างน้อย ๒ 
อาชีพ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๖๕ ๕๔.๕๖ 
✓ - - - ✓ 

เฉลี่ย  ๖๘.๑๘      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนดและ

เป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ...................โคกสะอาดวิทยาคม................................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............................................. วันที่ประเมิน .........................................  
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี  ✓ ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๑. ผู้เรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ปถ.๕ ทุกรายวิชา แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละ
ระดับชั้น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

๗๕ ๘๐.๐๓ - - 
✓ ✓ - 

๒. ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ อยู่ในระดับดี โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แบบ
สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา 

๗๕ ๘๑.๒๓ - - 
✓ ✓ - 

๓. ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับดี แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา ๗๕ ๗๖.๔๔ - - 
✓ ✓ - 

๔. ผู้เรียน มีวินัยในตนเอง อยู่ในระดับดี แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา ๗๕ ๗๖.๕๐ - - 
✓ ✓ - 

๕. ผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับดี แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา ๗๕ ๗๔.๑๘ 
✓ - - - 

✓ 

๖. ผู้เรียน อยู่อย่างพอเพียง อยูใ่นระดับดี แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา ๗๕ ๗๕.๗๐ - - 
✓ ✓ - 

๗. ผู้เรียน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับดี แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา ๗๕ ๗๓.๔๐ 
✓ - - - 

✓ 

๘. ผู้เรียน รักความเป็นไทย อยู่ในระดับดี แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา ๗๕ ๘๘.๔๕ - - 
✓ ✓ - 

๙. ผู้เรียน มีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดี แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากปถ.๕ในแต่ละรายวิชา ๗๕ ๗๗.๕๐ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย  ๗๘.๑๕      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน

ภาพรวมบรรลุเป้าหมาย น้อยกว่า ๓ ข้อ 
และส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา

และมีระดับเท่ากับที่เป้าหมายกำหนด 
 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ๓  ข้อ 
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม 

มฐ.สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าท่ี
เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ๔ ถึง ๕ ข้อ 
ชัดเจนและสงผลต่อคุณภาพตาม มฐ.

สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าท่ี
เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ๖ ถึง ๗ ข้อ 
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.

สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าท่ี
เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ๘ ถึง ๙ ข้อ 
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.

สถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าท่ี
เป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวิทยาคม.......................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา    ปานกลาง   ✓ ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2.ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษาทำ

ได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย อย่างน้อย ๕ 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา           

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านสรภัญญะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(แบบ
สรุปการเข้าร่วมโครงการวันสำคัญทางศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น) 

๖๕ ๖๙.๕๐ - - 
✓ ✓ - 

๒. ผู้เรียน แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าไทยในวันศุกร์ แบบบันทึกการตรวจเคร่ืองแต่งกายของสภานักเรียน  
แบบสรุปการแต่งกายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

๖๕ ๖๖.๘๔ - - 
✓ ✓ - 

๓. ผู้เรียน สามารถร้องเพลงลูกทุ่ง หมอลำได้ในระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ปถ.๕ รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  ๖๕ ๗๘.๓๕ - - 
✓ ✓ - 

๔. ผู้เรียน สามารถแสดงนาฏศิลป์เบื้องต้นได้ในระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ปถ.๕ รายวิชาดนตรี - นาฏศิลป ์ ๖๕ ๗๘.๓๕ - - 
✓ ✓ - 

๕. ผู้เรียน สามารถร้องสรภัญญะในระดับปานกลางได้ กิจกรรมอบรมธรรมะทุกวันอังคาร(แบบประเมินการสวดมนต์ของนักเรียน) สรุปผล
การสวดสรภัญญะของนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

๖๕ ๖๒.๗๕ 
✓ - - - 

✓ 

เฉลี่ย  ๗๑.๑๕      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 5 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวิทยาคม.................................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ........................................................................ .............. ตำแหน่ง ............................................. วันที่ประเมิน .........................................  
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา                 ปานกลาง        ✓ ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่โรงเรียนจขัดขึ้น อย่างน้อย ๓ 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แบบสรุปการเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้เรียน) (๙๖.๘๘) 
-กิจกรรมลูกเสือ (๘๒.๐๐) 
-กิจกรรมยุวกาชาด (๘๘.๗๕) 
-กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (๘๐.๔๕) 
-กิจกรรมแนะแนว (๘๘.๕๖) 
-กิจกรรมชุมนุม (๘๓.๔) 
-กิจกรรมสภานักเรียน (๘๐.๑๒) 

๗๕ ๙๖.๘๘ - - 
✓ ✓ - 

๒. ผู้เรียน อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายได้ในระดับดี โครงการส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด  
(แบบประเมินการมีปฏิสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม)(๘๔.๗๐) 
-กิจกรรมอาสายุวกาชาด ( ๘๖.๔๔) 

 

๗๕ ๘๕.๕๗ - - 
✓ ✓ - 

๓. ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่โรงเรียนองค์กรภายนอกจัดขึ้น 
อย่างน้อย ๓ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
 

แบบสรุปคำสั่งการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก/ในชุมชน ๗๕ ๔๕.๕๕ 
✓ - - - ✓ 

๔. ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีขององค์กรภายนอกได้ในระดับ 
ดี 

แบบประเมินการมีปฏิสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กร
ภายนอก/แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อ
ผู้เรียน 

๗๕ ๗๕.๔๕ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย  ๗๕.๘๖      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน ...............โคกสะอาดวิทยาคม........................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............................................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา    ปานกลาง  ดี     ✓ ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. ผู้เรียน  มีสุขภาวะทางร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดอยู่ในระดับสมส่วน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขอนามัยและโภชนาการของนักเรียน 
-กิจกรรมชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง(แบบสรุปน้ำหนัก ส่วนสูง ) 

๗๕ ๘๑.๒๕ - - 
✓ ✓ - 

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

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
(แบบสรุปความฉลาดทางอารมณ์ E.Q. ) 

๗๕ ๙๒.๔๒ - - 
✓ ✓ - 

3. ผู้เรียน มีคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
(แบบสรุป SDQ ) 

๗๕ ๘๑.๒๓ - - 
✓ ✓ - 

๔. ผู้เรียน ห่างไกลสารเสพติด ในระดับ ดี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนและยาเสพติด(๙๘.๗๖) ๗๕ ๙๘.๗๖ - - 
✓ ✓ - 

๕. ผู้เรียน ผ่านการตรวจสมรรถภาพในระดับดี แบบการประเมินสมรรถภาพทางกาย   ๗๕ ๘๐.๒๔ - - 
✓ ✓ - 

๖. ผู้เรียน รักษาสุขภาพกาย สขุภาพจิตในระดับดี โครงการกีฬาสี (แบบสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม) (๖๗.๖๖) 
ชมรมดนตรีสากล (แบบสรุปความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม)(๘๒.๔๐) 

๗๕ ๗๕.๐๓ - 
✓ - - ✓ 

เฉลี่ย  ๘๔.๘๒      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตามมฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าที่เป้าหมาย

กำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 5 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนดและ

เป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ......................โคกสะอาดวิทยาคม.................................. สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา    ปานกลาง    ✓ ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๑.โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(แบบประเมิน และติดตามการจัดทำมาตรฐาน) 
๒.โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา  
(แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสถานศึกษา)  
(แบบบันทึกการเข้าประชุม)( แบบลงทะเบียน) 

๗0 ๗๕.๘๕ - - 
✓ ✓ - 

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(แบบประเมิน และติดตามการจัดทำมาตรฐาน) 
๒. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา  
(แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสถานศึกษา) 
(แบบสรุปการจัดทำโครงการ/กิจกรรม) (สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดทำ) 
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 (แบบประเมินการพัฒนางานสี่ฝ่าย) 

๗0 ๗๔.๘๙ - - 
✓ ✓ - 

3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 (แบบประเมินการปรับปรุงหลักสูตร) (บันทึกการประชุม)(แบบบันทึกประชุม
ของกลุ่มสาระ) (แบบประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

๗0 ๗๑.๐๓ - - 
✓ ✓ - 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวชิาชีพ ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (แบบสรุปการเข้าร่วมอบรม ประชุม
เชิงปฏบิัติการ) (แบบรายงานการอบรม) (แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่) คำสั่ง 

๗0 ๗๐.๓๖ - 
✓ - - - 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคณุภาพ 

๑.โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมทิัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
(แบบสำรวจความพึงพอใจ) 
๒.โครงการ Big cleaning day  
(แบบประเมินความสะอาดในห้องเรียน อาคารและพื้นที่ที่รับผิดชอบ)  
(แบบบันทึกการตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ) 
๓.โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน(แบบสำรวจความต้องการ วัสดุ ครุภัณฑ์  
(แบบสำรวจความปลอดภยัในการใช้อาคารสถานที่ )  
 

๗0 ๗๒.๑๐ - - 
✓ ✓ - 
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
 ๔.โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมทิัศน์และแหล่งเรียนรู้ (แบบสำรวจความพึงพอใจ 

๕.โครงการพัฒนาระบบน้ำด่ืม (แบบประเมินความพึงพอใจ)  
๖.โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้  
๗.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
๘.โครงการสาธารณูปโภค  
๙.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้โดยผู้เรียน  

       

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
(แบบประเมินการพัฒนาการจัดหา พัฒนา และการให้บริการ) 
๒.โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
๓.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ) 
๔.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (แบบประเมิน
ประสิทธิภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม) 
(แบบประเมินความพึงพอใจของครู บคุลากรและนักเรียน ) 
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระ(บันทึกหลังสอน)   
 

70 ๗๐.๒๔ - 
✓ - - 

✓ 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวิทยาคม........................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ................................................................ ...................... ตำแหน่ง ............................................. วันที่ประเมิน .................................. ....... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา         ปานกลาง        ดี       ดีเลิศ       ✓ ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา 
 

๗๕ ๗๔.๗๕ - - 
✓ ✓ - 

2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ 
ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยการกำหนด อำนาจ ภาระหน้าที่ 
จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(๗๐)  
โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา (๗๙.๕) 
(คำสั่ง) 

๗๕ ๗๔.๗๕ - - 
✓ ✓ - 

3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ภาระงาน 

๗๕ ๗๔.๗๕ - - ✓ ✓ - 

4. การทำงานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผล
สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(๗๐)  
โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา (๗๙.๕) 
(สรุปประเมินผลการจัดทำโครงการ) 

๗๕ ๗๘.๕ - - ✓ ✓ - 

5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ 

๗๕ ๗๘.๕ - - ✓ ✓ - 

เฉลี่ย ๗๙.๓๐      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ......................โคกสะอาดวิทยาคม........................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา    ปานกลาง  ดี           ดีเลิศ       ✓ ยอดเย่ียม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่อาจพิจารณาจาก 
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏบิัติการประจำปี
ของสถานศึกษา การใหค้วามเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศกึษา 

โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

7๕ ๙๐ - - 
✓ ✓ - 

๒. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 5 ปี มีการกำหนดการมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธห์รือแผนงานโครงการหลักในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษา 
 (แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสถานศึกษา) 
 

7๕ ๗๙.๕ - - 
✓ ✓ - 

๓. มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา (แบบประเมินการพัฒนางานสี่ฝ่าย) 

7๕ ๘๐.๘๒ - - 
✓ ✓ - 

๔. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนิน
งานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๗๕     ๘๐.๘๒ - - 
✓ ✓ - 

๕. การมีรายงานประจำปี หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ในแต่ละปีที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๗๕ ๙๐ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย ๘๑.๘๒      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าเป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวิทยาคม........................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา              ปานกลาง           ดี      ✓  ดีเลิศ        ยอดเย่ียม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดจน 
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ 
(แบบประเมินการปรับปรุงหลักสูตร) 

7๕ ๗๕.๕ - - 
✓ ✓ - 

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มด้วยศักยภาพ ทางด้านอาคารสถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศที่ร่มร่ืน สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการและ
วิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บริการอย่างพอเพียงและเป็นระบบ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (๗๐.๕) 
โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทศัน์และแหล่งเรียนรู้  (๖๔.๕) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี (๗๐.๕) 
โครงการ Big cleaning day (๘๐.๕) 
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน(แบบสำรวจความต้องการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ) 
(แบบสำรวจความปลอดภยัในการใช้อาคารสถานที่ ) (๖๓.๕) 
 

๗๕ ๖๕.๙ 
✓ - - - ✓ 

3.การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช ้
มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

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

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๔. การสร้างความสำเร็จให้แก่สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัล
เกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด่นของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ 

งานสารสนเทศโรงเรียน 7๕ ๗๒.๕ - - 
✓ ✓ - 

๕. การรายงานผลสำเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปี มี
ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครู บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 
 

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๗๐) 
(รายงานการประเมินตนเอง) 
โครงการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๙๐) 
 

๗๕ ๘๐ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย ๗๔.๒๘      
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน .......................โคกสะอาดวิทยาคม............................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง .............................. ............... วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา         ปานกลาง           ดี        ดีเลิศ      ✓ ยอดเย่ียม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพ
ครูกำหนดขึ้น รวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและ
สถานศึกษากำหนดขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
(แบบรายงานการปฏบิัติหน้าที่) 
 (แบบรายงานการอบรม) 

75 ๘๐ - - 
✓ ✓ - 

2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข้อ 1 
 

๗๕ ๘๐ - - 
✓ ✓ - 

3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลังหรือพัฒนาไปพร้อมกัน 

๗๕ ๘๐ - - 
✓ ✓ - 

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

๗๕ ๘๐ - - 
✓ ✓ - 

5. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผลดา
เนินการ 

๗๕ ๘๐ - - 
✓ ✓ - 

6. ปฏบิัติการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนด กำกับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ติดตามประเมินผลเป็นระยะนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งนำ
ผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือนำผลการพัฒนาไปใชใ้น
เร่ืองอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 

๗๕ ๗๕ - 
✓ - - ✓ 

เฉลี่ย ๘๐      

 



93 
 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๑ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมาย ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน .................โคกสะอาดวิทยาคม............................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา    ปานกลาง      ✓ ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึก
ษาทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 

70   ๗๒.๖๓ - - 
✓ ✓ - 

๒. มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

70 ๖๕.๕๐ 
✓ - - - 

✓ 

๓. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดำเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 

 70 ๗๘.๑๙ - - 
✓ ✓ - 

๔. การมีรายงานประจำปี หรือรายงานผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

๗๐       

๕. การจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 ๗๐       

เฉลี่ย  ๗๒.๑๐      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทัง้ ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน ..................โคกสะอาดวิทยาคม........................ สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที ่...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา                 ปานกลาง       ✓  ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึก
ษาทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(แบบประเมิน
การพัฒนาการจัดหา พัฒนา และการให้บริการ) (๘๐.๐๐) 
โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (แบบประเมินความพึงพอใจ)(๖๔.๔) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ)(๗๑.๔๒) 

๗๐ ๗๑.๙๔ - - 
✓ ✓ - 

๒. การมีคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (แบบประเมินประสิทธิภาพด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม) 

๗๐ ๗๐.๑๒ 
 

- - 
✓ ✓ - 

๓. การขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของ
คณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระ(บันทึกหลังสอน)   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(แบบประเมินความพึงพอใจของ
ครู บุคลากรและนักเรียน ) 

๗๐ ๖๘.๖๗ 
✓ - - - 

✓ 

๔. การดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา         
๕. การจัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้
ผู้เก่ียวข้องทราบเก่ียวกับระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

        

๖. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

        
เฉลี่ย  ๗๐.๒๔      

 
 



97 
 

 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึก
ษาทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๗. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ/การเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา(แบบประเมิน
การพัฒนาการจัดหา พัฒนา และการให้บริการ) (๘๐.๐๐) 
โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (แบบประเมินความพึงพอใจ)(๖๔.๔) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์(แบบประเมินความพึงพอใจ)(๗๑.๔๒) 

๗๐ ๗๑.๙๔ - - 
✓ ✓ - 

๘. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็น
รายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (แบบประเมินประสิทธิภาพด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม) 

๗๐ ๗๐.๑๒ 
 

- - 
✓ ✓ - 

๙. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผล คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ต่อเน่ืองอย่างน้อย ๓ ปี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระ(บันทึกหลังสอน)   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(แบบประเมินความพึงพอใจของ
ครู บุคลากรและนักเรียน ) 

๗๐ ๖๘.๖๗ 
✓ - - - 

✓ 

๑๐. การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

        

เฉลี่ย  ๗๐.๒๔      
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียน .............โคกสะอาดวิทยาคม................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 
ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............................................ . วันที่ประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: ระดับคุณภาพ   กำลังพัฒนา   ปานกลาง  ดี   ✓ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑.โครงการนิเทศภายใน(แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) (แบบประเมิน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ )  
๒.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม  
๕. แบบสรุปการทำวิจัยในชั้นเรียน  
๖. แผนการจัดการเรียนรู้  
๗. แบบรายงานการปฏบิัติหน้าที่ 

70 ๗๔.๓๕ - - 
✓ ✓ - 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๒. โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) (แบบ
ประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้)  
๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของผู้เรียน  
๔. โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
๕.แผนการจัดการเรียนรู้ (ใบงาน/ชิ้นงาน) 

70 ๗๓.๙๙ - - 
✓ ✓ - 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑. โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียน) (แบบประเมินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน)  
๒. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
๓. โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์   
๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
๕. แผนการจัดการเรียน(แบบบันทึกหลังสอน)   
๖. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนใน ๘ กลุ่มสาระ  
๗. แบบบันทึกโฮมรูม 
๘. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

70 ๗๔.๑๗ - - 
✓ ✓ - 

 



99 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

๑.โครงการนิเทศภายใน(แบบประเมินจำนวนวิธีการวัดผล) (แบบประเมินความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้) 
๒. โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล  
๓. โครงการพัฒนางานทะเบียนทางการศึกษา  
๔. โครงการประชุมผู้ปกครอง  
๕. โครงการพัฒนาแผนการศึกษา (แบบสรุปการรับผิดชอบโครงการ)  
๖. แบบวิเคราะห์ผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระ  
๗. แบบบันทึก DLC 
๘. แบบบันทึกการส่งข้อสอบ รายงานการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผล  แบบ
บันทึกการส่ง-รับ ข้อสอบ  
๙. แบบบันทึกส่งปถ.๕ ของครูประจำวิชา 

7๕ ๗๕.๔๓ - - 
✓ ✓ - 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑.โครงการประชุมผู้ปกครอง (แบบสรุปการลงทะเบียน)(แบบสังเกตการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น)  
๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน)  
๓. โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (บันทึกการประชุม) 
๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร  
๕. แบบบันทึกการประชุมครูใน ๘ กลุ่มสาระ  
๖. แบบบันทึกการประชุมครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆ   

70 ๗๔.๕๐ - - 
✓ ✓ - 

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าทีเ่ป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามเป้าหมายกำหนดและ
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เป็นแบบอย่างได้ 
 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียน ......................โคกสะอาดวิทยาคม...................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา   ปานกลาง     ดี          ✓ ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

๑.ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

โครงการนิเทศภายใน แผนการจัดการเรียนรู้(แบบประเมินการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้)  

๗๐ ๗๕.๐๖ - - 
✓ ✓ - 

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนคิดและปฏิบัติจริงรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ( ๗๓.๕ ) 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (๗๔.๔๘) 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม (๘๐.๐๐) 

๗0 ๗๕.๙๙ - - 
✓ ✓ - 

๓. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ (๗๓.๕) 
แผนการจัดการเรียนรู้(แบบประเมินการจัดกิจกรรม)(๘๒.๔๔) 

๗0 ๗๗.๙๗ - - 
✓ ✓ - 

๔.ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ (๗๓.๕) 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (๗๔.๔๘) 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม(๘๐) 

๗0 ๗๕.๙๙ - - 
✓ ✓ - 

๕. ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างน้อย ๓ 
วิธี ต่อ ๑ รายวิชา 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ (๗๓.๕) 
โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอ(๘๒.๔๔) 

๗๐ ๗๗.๙๗ - - 
✓ ✓ - 

๖. ครู ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ๑ เร่ือง ต่อภาคเรียน แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน(แบบสรุปการทำวิจัยในชั้นเรียนปกีารศึกษา 
๒๕๖๑ )  แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที ่

๗๐ ๖๓.๑๕ 
✓ - - - 

✓ 
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เฉลี่ย  ๗๔.๓๕      
 

 
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 5 ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๖ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียน .....................โคกสะอาดวิทยาคม.......................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง . ............................................ วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา    ปานกลาง    ✓ ดี    ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครู มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ อย่าง
น้อย ๑๐ คร้ังต่อภาคเรียน 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๗๕.๔) 
โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) 
(๘๒.๔๔) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

๗0 ๗๘.๙๒ - - 
✓ ✓ - 

2.ครู นำแหลง่เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใชใ้นการจัดการ
เรียนรู้  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของผู้เรียน (๗๑.๒๖) 
โครงการนิเทศภายใน  แผนการจัดการเรียนรู้  
(แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้) (๖๕.๐๖) 

๗0 ๖๘.๑๖ 
✓ - - - 

✓ 

3. ครู สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย  

โครงการนิเทศภายใน   (75.39) 
โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (๗๔.๔) 
แผนการจัดการเรียนรู้(ใบงาน) 

๗0 ๗๔.๘๙ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย  ๗๓.๙๙      

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมายชัดเจนน้อยกว่า ๒ ข้อ และ 
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด
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และเป็นแบบอย่างได้ 
 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียน ....................โคกสะอาดวิทยาคม....................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 

ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา    ปานกลาง    ✓ ดี    ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมาย

ท่ี
สถานศึก

ษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการบริหารชั้นเรียน) (๘๑.๒๔) 
โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์(๗๕.๖๕) 
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (๘๐.๗๖) 

๗0 ๗๕.๑๓ - - 
✓ ✓ - 

๒. ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างน้อย ๓ วิธี/รายวิชา 

โครงการนิเทศภายใน (แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) (๖๘.๔๔) ๗๐ ๖๘.๔๔ 
✓ - - - ✓ 

๓. ครู เข้าโฮมรูมและมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนที่รับผิดชอบ ใน
ระดับดี 

แบบบันทึกการเข้าโฮมรูมของครูที่ปรึกษา(๗๖.๒๔) 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน) 
(๘๑.๖๖) 

๗๐ ๗๘.๙๕ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย  ๗๔.๑๗      

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เป้าหมายชัดเจนน้อยกว่า ๒ ข้อ และ 
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 

ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด
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และเป็นแบบอย่างได้ 
 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียน .................โคกสะอาดวิทยาคม.................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 
ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา       ✓     ปานกลาง          ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. ครู มีใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลไม่น้อยกว่า ๓ วิธีต่อ
รายวิชา 

โครงการนิเทศภายใน(แบบประเมินจำนวนวิธีการวัดผล) (๗๑.๐๐) ๗๕ ๗๑.๐๐ 
✓ - - - 

✓ 

2. ครู มีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับจุดประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  

โครงการส่งเสริมงานวัดและประเมินผล (๗๖.๔๘) 
โครงการนิเทศภายใน(แบบประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้)(๘๐) 

๗๕ ๗๘.๒๔ - - 
✓ ✓ - 

3. ครู ใข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

โครงการพัฒนางานทะเบียนทางการศึกษา (๗๔.๖๘) 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนใน ๘ กลุ่มสาระ (๖๘.๔๒) แบบบันทึก DLC(๖๔.๐๐) 

๗๕ ๖๙.๐๓ 
✓ - - - 

✓ 

๔. ครู รายงานผลการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ๒ คร้ัง/ปีการศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง  แบบสง่ปถ.๕ของครูประจำวิชา ๗๕ ๘๐.๐๐ - - 
✓ ✓ - 

๕. ครู มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
อย่างน้อย ๒ โครงการ/ปีการศึกษา 

โครงการพัฒนาแผนการศึกษา(แบบสรุปการรับผิดชอบโครงการ) ๗๕ ๗๘.๙ - - 
✓ ✓ - 

เฉลี่ย  ๗๕.๔๓      

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ไม่ชัดเจน

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
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และไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับต่ำกว่าหรือ

เท่ากับทีเ่ป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๔ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๕ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียน    ................โคกสะอาดวิทยาคม....................................... สังกัด .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....... จังหวัด ......ศรีสะเกษ.......... กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ ...13... 
ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................................... ตำแหน่ง ............... .............................. วันที่ประเมิน ......................................... 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา              ปานกลาง        ✓    ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ำกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
กำหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
๑. ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใชใ้นปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
อย่างน้อย ๒ คร้ัง/ปีการศึกษา 

โครงการประชุมผู้ปกครอง(แบบสรุปการลงทะเบียน)(แบบสังเกตการ
แสดงแลกเปลีย่นเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น) (๘๐.๐๐)  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน) (๘๑.๖๖) 

๗๐ ๘๐.๘๓ - - 
✓ ✓ - 

๒. สถานศึกษาได้นำเอาข้อมูลจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องมาใชใ้นการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับดีขึ้นไป 

โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(บันทึกการประชุม)(๙๕.๕) 
โครงการพัฒนาหลักสูตร (๗๑.๒๔) 

๗๐ ๘๓.๓๗ - - 
✓ ✓ - 

๓. ครู มีการDLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งถ่ายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ใน
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระดับดี  

แบบบันทึกการประชุม ๘ กลุ่มสาระ (๕๐) แบบบันทึกการประชุมหัวหน้า
ฝ่ายทั้ง ๔ ฝ่าย ( ๖๔) แบบบันทึกการประชุมประจำเดือน แบบบันทึก
การ DLC (๖๔.๐๐) 

๗๐ ๕๙.๓ 
✓ - - - 

✓ 

เฉลี่ย  ๗๔.๕      
 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
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เป้าหมาย ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

เป้าหมายทั้ง ๓ ข้อ ชัดเจนและ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได้ 
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัตอบปัญหายุวกาชาด การจดักิจกรรมวนัคล้าย                                       

วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๕๙ ครัง้ท่ี ๑๐ วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดบั ๔ การจดักิจกรรม              

วนัคล้าย วนัสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๕๙ ครัง้ท่ี ๑๐ วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดแบบจ าลอง การจดักิจกรรมวนัคล้าย                                       

วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๕๙ ครัง้ท่ี ๑๐ วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

รางวลัชมเชย การแข่งขนัตอบปัญหายุวกาชาด การจดักิจกรรมวนัคล้าย                                 

วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๑๑ วนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม 

๒๕๖๐ 
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รางวลัชมเชยอนัดบั ๓ การแข่งขนัทกัษะบุกเบิก การสร้างแบบจ าลอง การจดักิจกรรม            

วนัคล้ายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๑๑ วนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

รางวลัชมเชย การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดบั ๓ การจดักิจกรรม วนัคล้าย              

วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๑๑ วนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดบั ๔ การจดักิจกรรม                 

วนัคล้ายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๑๑ วนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดสวนสนาม ระดบัอาสายุวกาชาด การจดักิจกรรม                 

วนัคล้ายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๑๐ วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
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รางวลัชมเชย การแข่งขนัตอบปัญหายุวกาชาด การจดักิจกรรมวนัคล้าย                                       

วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๑๐ วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

รางวลัรองชนะเลิสอนัดบั ๒ การประกวดสวนสนาม ระดบัมธัยมศึกษา                                             การจดั

กิจกรรมวนัคล้ายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ครัง้ท่ี ๑๐ วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ ระดบั ๔ การแข่งขนัปฐมพยาบาล  การจดักิจกรรมวนัคล้าย                         

วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ ครัง้ท่ี ๑๑ วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดบั ๔ การจดักิจกรรม              วนั

คล้าย วนัสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๑  ครัง้ท่ี ๑๐ วนัท่ี ๒๗ มกราคม  ๒๕๖๑ 
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๓ ระดบั ๓ การประกวดสวนสนาม  การจดักิจกรรมวนัคล้าย                         

วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ ครัง้ท่ี ๑๑ วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
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เข้าร่วมการประกวดสวนสนามยุวกาชาด การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  

ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑๑ 
ระหว่างวนัท่ี ๒๖ –๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
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เข้าร่วมการแข่งขันการปฐมพยาบาล  
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  

ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑๑ 
ระหว่างวนัท่ี ๒๖ –๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
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เข้าร่วมการประกวดสวนสนามยุวกาชาด  
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑๑ 

ระหว่างวนัท่ี ๒๖ –๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ

ที่ 

ช่ือผลงาน ปีพ.ศ.ที่ดำเนินการ 

๑ ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  

โล่เกียรติยศ  กิจกรรมประกวดการเดินสวนสนาม  

รางวัลรองชนะเลศิ  อันดับ  ๒  ระดับ ๓ 

เน่ืองในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี ๒๕๖๐  

ณ  สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาต ิ กรุงเทพมหานคร 

วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 

๒ ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  

โล่เกียรติยศ  กิจกรรมตอบปัญหายุวกาชาด  

เน่ืองในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี ๒๕๖๐  

ณ  สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาต ิ กรุงเทพมหานคร 

วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 

๓ ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับเสด็จฯ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า

โสมสวล ี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในพิธปีฏิญาณตนและสวนสนาม 

เน่ืองในวันคลา้ยวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 

ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาต ิ กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ ๒๖ –๒๗ มกราคม ๒๕๖๑  

๒๕๖๑ 

๔ ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  

โล่เกียรติยศ  กิจกรรมประกวดการเดินสวนสนาม  

รางวัลรองชนะเลศิ  อันดับ  ๒  ระดับมัธยมศึกษา ระดับ ๓ 

เน่ืองในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี ๒๕๖๑  

ณ  สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาต ิ กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ ๒๖ –๒๗ มกราคม ๒๕๖๑      

๒๕๖๑ 

๕ ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  

โล่เกียรติยศ  กิจกรรมการแข่งขันการปฐมพยาบาล  

รางวัลรองชนะเลศิ  อันดับ  ๒  ระดับอาสายุวกาชาด   

เน่ืองในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี ๒๕๖๑  

ณ  สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาต ิ กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ ๒๖ –๒๗ มกราคม ๒๕๖๑        

๒๕๖๑ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจโรงเรียนโคกสะอาด

วิทยาคม 
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ลำดับ หัวข้อผลงาน ระยะเวลาการ

ปฏิบัต ิ

สิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จที่

สะท้อนประโยชน์ที่มีต่อ

กิจกรรมยุวกาชาด 

ความรู ้ความสามารถ ที่

แสดงถึงความเช่ียวชาญ 

ในกิจกรรมยุวกาชาด 

๑ อบรมอาสายุวกาชาด 

หลักสูตรพ้ืนฐาน 

ยุวกาชาด 

รุ่นที่ 4152/ศก.233  

 

30 -31 ธ.ค. 

2560 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับรอบ

โลกกับกาชาด การปฐม

พยาบาลเบือ้งต้น และการ

ดูแลผู้สูงอายุ               

นักเรยีนมีความรูแ้ละ

สามารถปฏิบัต ิ  

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

ได้  

๒ เข้าค่ายพักแรมลูกเสอื      

ยุวกาชาด   

ประจำปีการศึกษา 

2560 

 

22-23 ก.พ. 

2561   

- ได้เรยีนรู้การช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน การอยู่

ร่วมกับคนอื่น  

- การฝึกระเบียบแถว 

- การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

- นักเรยีนสามารถ

นำมาใช้ในการเดนิสนาม

ได้ 

- นักเรยีนได้นำความรู้ที่

ได้รับฝึกปฏิบัต ิไปใช้ใน

การแข่งขันปฐมพยาบาล

และนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

๓ อบรมอาสายุวกาชาด 

หลักสูตรพ้ืนฐาน 

ยุวกาชาด รุ่นที่ 

4587/ศก.246 

 

22 - 23 พ.ย. 

2561 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับรอบ

โลกกับกาชาด การปฐม

พยาบาลเบือ้งต้น และการ

ดูแลผู้สูงอายุ               

นักเรยีนมีความรูแ้ละ

สามารถปฏิบัต ิ  

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

ได้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานจาก Best Practices 
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คำสั่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
ที่ ......243.... / 2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันจะ
นำไปสู่การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สถานศึกษา
ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสำหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพ ได้มาตรฐานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมจึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
ที่ปรึกษา 
1.นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีปรึกษา 
2.นายอภิศักด์ิ  แซ่จึง     รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีปรึกษา 
3.นายดนัย  วัฒนปาณี              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีปรึกษา 
4.นายปรีชา  ศักดิวงษ์         รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีปรึกษา 
5.นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์           ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีปรึกษา  
6.ส.ต.ท.สุทธนา  เติมจิตร    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 
7.นายทวีชัย  เครือคุณ              รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 
8.ดร.ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์                   ท่ีปรึกษา 
  
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหไ้ด้มาตรฐาน และ
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 
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1.คณะกรรมการอำนวยการ 
   1.1.นายสมชาย คำปลิว ผู้อำนวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
   1.2.นายวีระชิต  คำชมภู      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 
  1.3. นายนิรันดร คุลธิ         ครู                                กรรมการ 
  1.4. นางประไพพิศ เติมจิตร     ครู                                กรรมการ 
  1.5. นายสุวิทย์ พลชัย            ครู                      กรรมการ  
  1.6. นายนิรันดร คุลธิ              ครู                             กรรมการ 
  1.7. นายโกมินทร์ พิลัย         ครู                                      กรรมการและเลขานุการ 
  1.8. นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์   ครูอัตราจ้าง                          กรรมการและผู้ช่วย    
   
หน้าที่  อำนวยความสะดวกให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์          
 
๒.คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑) นางเปรมจิต ป้องปาน  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายโกมินทร์  พิลัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายอัครพล  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นายเวหา  นครานุรักษ์  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๖) นางสาวพรวิภา  ขันโท  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑) นางลำดวน  บุญเชิญ  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายอัครพล  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางสาวพรวิภา  ขันโท  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นายยุทธนา  อุทัยแพน  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
     ๑) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเวหา  นครานุรักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
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   ประเด็นพิจารณา ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ๑) นายโกมินทร์  พิลัย  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางเปรมจิต  ป้องปาน  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายอัครพล  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ดำเนินพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๑) นายนิรันดร  คุลธิ   ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางเปรมจิต  ป้องปาน  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายอัครพล  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นายโกมินทร์  พิลัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ๑) นางประไพพิศ  เติมจิตร  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเวหา  นครานุรักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
      ๕) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
    คุณภาพ 
     ๑) นายสุวิทย์  พลชัย   ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายฉลาด  มาตราช  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายสุพัด  หาไชย   ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางลำดวน  บุญเชิญ  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ  
     ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
    เรียนรู้ 
     ๑) นายอัครพล  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายเวหา  นครานุรักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายฉลาด  มาตราช  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้  
     ในชีวิตได้ 
     ๑) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางประไพพิศ  เติมจิตร  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๑) นายฉลาด  มาตราช  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายอัครพล  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางลำดวน  บุญเชิญ  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเวหา  นครานุรักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     ๑) นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายยุทธนา  อุทัยแพน  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
      5) นางสาวฐานิดา  คำงอก  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ๑) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายเวหา  นครานุรักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ     
     จัดการเรียนรู้ 
     ๑) นายสุพัด  หาไชย   ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวฐานิดา  คำงอก  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายอัครพล  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายฉลาด  มาตราช  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 
       มีหน้าท่ี ๑. จัดทำมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
        ๒. เตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการ
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๓.๑) นายนิรันดร  คุลธิ   ตำแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
   ๓.๒) นางประไพพิศ  เติมจิตร  ตำแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
   ๓.๓) นายสุวิทย์  พลชัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
   ๓.๔) นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการ 
   ๓.๕) นายโกมินทร์  พิลัย  ตำแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๖) นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์ ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ๑. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๓. สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔. ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของทุกปี 
 
 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            ส่ัง ณ  วันท่ี   6   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

   ลงช่ือ               
                                              (นายสมชาย คำปลิว )  

                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
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