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บทสรุปผูบริหาร 

    โรงเรียนเจริญศลิปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ”  ที่ตั้ง เลขที่ 402 หมู 2 ตำบลเจริญศิลป อำเภอ

เจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนไดแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาเพ่ือจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – 

Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 3 มาตรฐาน สรุปผลการประเมินดังนี้  

    ระดับคุณภาพการศกึษาโดยรวมอยูในระดับ ดีเลิศ จำแนกเปนรายมาตรฐาน ดังน้ี  

      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี  

      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

  ซึ่งเปนผลจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา พ.ศ. 2561 - 2564 แผนปฏิบัติ

การประจำป 2562 และโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนเจริญศิลปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ”       

ปการศกึษา 2562 โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาครบถวนและมีการนำสูการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้เพ่ือรักษาคุณภาพการศึกษา                 

ตามมาตรฐานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นโรงเรียนไดกำหนดแผนพัฒนาและแนวทาง            

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน (Visions) ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ “ภายในป 2564 โรงเรยีนเปนผูนำเทคโนโลยี  ผูเรยีนมีคณุภาพตาม

มาตรฐานสากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) 4 ขอเพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศน ไดแก 1) บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล  2) พัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  3) สงเสริมคร ูบุคลากร และนักเรียนใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใน

ดานวิชาการและการใชเทคโนโลยี  4) พัฒนาผูเรียนโดยการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

จัดการเรียนรู ขับเคลื่อนการดำเนินงานดวย 6 กลยุทธ ไดแก 1) พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบได  3) พัฒนากระบวนการในการประสานงานให

ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน  4) พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม   

มีจรรยาบรรณ และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 5) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก

กลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน  6) ปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกผูเรียนทุกระดับ 
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     กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ไดกำหนดใหสถานศึกษา 

แตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งใหจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและดำเนินการตามแผน 

ท่ีกำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ติดตามผลการดำเนินงาน

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงนการประเมินตนเองใหแกหนวยงาน

ตนสังกัด ที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป เปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคณุภาพภายนอกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองใหใช

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

     ดังนั้นโรงเรียนเจริญศลิปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ” จึงไดดำเนินการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ        

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา  (Self - Assessment Report : SAR)  ประจำปการศึกษา 2562 ซึ่งนำเสนอผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ไดแก  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยเสนอ

ขอมลูเอกสารหลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานตลอดจน

นำเสนอแผนพัฒนาและแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

     โรงเรยีนเจริญศลิปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ” มุงหวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศกึษาตอไปของโรงเรียนเปนอยางดี  จึงขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานที่ให

ความรวมมือในการประเมนิคุณภาพครั้งนี้ 
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คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนเจรญิศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนสุรณ” 

 

     ขาพเจานายณัฐ ฝุนเงิน  ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจริญ

ศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ”  ไดพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -  Assessment 

Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2562 โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ” ซ่ึงเปนผลสำเร็จ 

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

      มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ  ดี 

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 

   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 พิจารณาแลวการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ และโครงการ พบวา 

มีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะทอนภาพความสำเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมาภายใตบริบทของสถานศึกษา จึงขอรับรองผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ” และนำผลแหง 

การรับรองนี้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป  

 

 

                      

                         ( นายณัฐ ฝุนเงิน ) 

                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

  1.1.1  ลักษณะขององคกร 

 ช่ือ   โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ”  
 ท่ีอยู  402 หมู 2  ตำบลเจริญศิลป  อำเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร 

 สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 ไดรับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2520 

 เปดสอนในระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 โทรศัพท  042-709142 

 โทรสาร  042-709143 

 เว็บไซต  http://www.charoensin.ac.th  
 

1.1.2  สภาพแวดลอมองคกร 

 อตัลักษณ  ไหวงาม น้ำใจดี มีจิตอาสา  

 เอกลักษณ ผูนำเทคโนโลยี มีวิถีพอเพียง 

  วิสัยทัศน     ภายในป 2564 โรงเรียนเปนผูนำเทคโนโลยี  ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

                  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 พนัธกิจ                           

   1.  บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล   

   2.  พัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

   3.  สงเสริมคร ูบุคลากร และนักเรียนใหพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองในดานวิชาการและ       

    การใชเทคโนโลยี                                                                                         

   4.  พัฒนาผูเรยีนโดยการนอมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู    

กลยุทธ  

   1.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   2.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 

     พอเพียงอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบได 

       3.  พัฒนากระบวนการในการประสานงานใหผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 

     เขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

   4.  พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

       มีจรรยาบรรณ และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

   5.  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน 
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   6.  ปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรม จิตสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

       ของเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกผูเรียนทุกระดับ 

 

ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ  ปการศึกษา  2562 

ระดับนักเรียน 

        รางวัลระดับประเทศและระดับชาติ 

 1. ทมี กลุมสมอง  ไดรับรางวัล Popular Vote และรางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตรสั้นในโครงการ 

“รอยแกนสารสินธุ” ประจำป 2562  

รางวัลจากการเขารวมแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่    

11-14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม ประเภทรางวัล 

1 นายกิตตพิล พลลาภ 

นางทนกศักดิ์  สายแวว 

นายรณยุทธ  อินธิจักษ 

นางสาววริสรา  ค้ำจุล 

นางสาวแพรพลอย  ไวแสง 

การประกวดภาพยนตรสั้น  

ม.4-ม.6 

รางวัลเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

2 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยมาตร 

เด็กหญิงชูพรรณ  พลเศษ 

เด็กหญิงนิชานันท  ผานแผว 

นางสาวประภัสสร  แยกโคกสูง 

นางสาวพรพนา  อุสาห 

เด็กหญิงสุภาวรรณ  แสนแสง 

นางสาวสุทธินันท  คุมทองอินทร 

เด็กหญิงอรรวินท  แจมประแดง 

นางสาวไปรมาศ  ทองแกว 

เด็กหญิงไอรัตนดา  เกตุคำขวา 

การประกวดสวดมนตแปล

อังกฤษ ม.1-ม.6 

รางวัลเหรียญทอง 

3 เด็กหญิงทักษพร  สาผุยคำ 

เด็กหญิงประกายมาศ  แสนสวาท 

การแขงขันตอบปญหาสุข

ศึกษาและพลศกึษา ม.1-ม.3 

รางวัลเหรียญเงิน 

4 นางสาวชนิกานต  ทองลอง 

นางสาวมณฑิรา  สุขจิตต 

การแขงขันตอบปญหาสุข

ศึกษาและพลศกึษา ม.4-ม.6 

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

5 

  

นายชาครติ  สารมานิตย 

เด็กชายธนทอง  ดาบสมศรี 

การแขงขันการแสดงตลก  

ม.1-ม.6 

รางวัลเหรียญเงิน 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม ประเภทรางวัล 

นายภูมินทร  ทุนแทง 

นายมนตรี  ศิริสุวรรณ 

นายอภิวัฒน  แกนทาว 

 

ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1.  นายวรวิทย  ไชยวงศคต  ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ไดรับรางวัล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ปการศึกษา 2562   

  2.  นางสาววิชุดา  เชื้อตาออน  ตำแหนง ครู  ไดรบัรางวัล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง        

รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการประกวดภาพยนตรสั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ                     

ปการศกึษา 2562  

  3.  นายสุนทร  ขันศร ี ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ไดรับรางวัล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล

ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ป

การศกึษา 2562 

  4.  นางสาวสุพัตรา  วงคแสงนอย ตำแหนง คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ไดรับรางวัล ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ป

การศกึษา 2562  

  5.  นางสุนทรีรัตน  ยาศิริ  ตำแหนง คร ูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ไดรับรางวัล  

   1)  ครผููสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา       

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ปการศึกษา 2562   

   2)  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.6              

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา 2562  

  6.  นายวิชชากร  ศรีวิสุทธิชัย  ตำแหนง  พนักงานราชการ  ไดรับรางวัล   

   1)  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา         

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ   ปการศึกษา 2562 

   2)  ครผููสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  

ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ   ปการศึกษา 2562    
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  7.  นายชาตร ี ยาศิร ิ ตำแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ไดรับรางวัล  ครผููสอนนักเรียน ไดรับรางวัล

ระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4-ม.6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  ปการศึกษา 2562    

  8.  นางปญจารา  ซาหิน  ตำแหนง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ไดรับรางวัล  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับ

รางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแขงขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ปการศึกษา 

2562    

  9.  นางสาวพักตรา  ราชามาตย  ตำแหนง  ครผููชวย ไดรับรางวัล  ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรมการแขงขนัการแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ  ปการศึกษา 2562    

 

ระดับผูบริหารสถานศึกษา 

-  

 

ระดับสถานศึกษา 

  1.  ไดรับประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ  การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ประจำปงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 

 2.  ไดรับรางวัลสถานศกึษาตนแบบดานความปลอดภัยทางถนน 

 3.  ไดรับรางวัลศนูยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศกึษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 (เอกสารอางอิง ภาคผนวก ค  หนา 41) 
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1.2 ขอมูลบคุลากรของสถานศึกษา 

 

1)  จำนวนบุคลากร 

 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จาง 

ลูกจางประจำ เจาหนาที่

อ่ืนๆ 

รวม 

ปการศกึษา 

2562 
1 35 1 1 1 3 42 

บุคลากร ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วุฒิการศกึษา 3 28 11 - 
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ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

3%

83%

3%
2%

2%
7%

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562

ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ

ครูอัตราจาง ลูกจางประจาํ เจาหนาท่ีอื่นๆ
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 

บริหารการศึกษา 6 

คณิตศาสตร 6 

วิทยาศาสตร 5 

ภาษาไทย 4 

ภาษาตางประเทศ 6 

สังคมศึกษา 4 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 

ศิลปะ 3 

บรรณารักษ 1 
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1.3  ขอมูลนักเรียน 

จำนวนนกัเรียนปการศึกษา 2562  รวม 683 คน  (ขอมูล 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562) 

ระดับชั้น จำนวนหอง 
จำนวนนักเรียน 

รอยละ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปที่ 1 5 76 86 162 23.72 

มัธยมศึกษาปที่ 2 5 67 76 143 20.94 

มัธยมศึกษาปที่ 3 5 79 91 170 24.89 

มัธยมศึกษาปที่ 4 3 31 44 75 10.98 

มัธยมศึกษาปที่ 5 3 21 34 55 8.05 

มัธยมศึกษาปที่ 6 3 26 52 78 11.42 

รวม 24 300 383 683 100.00 

 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 

 

 

รอยละของจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2562

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

23.7211.42
8.05

10.98 

24.89 20.94 
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ภาษาตางประเทศ

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

1.4  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศกึษากำหนด อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

     นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากำหนด อยูในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรู รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑที่สถานศึกษากำหนด รวม 

3 3.5 4 

ภาษาไทย 12.21 18.42 47.00 77.63 

คณิตศาสตร 13.05 13.42 22.10 48.57 

วิทยาศาสตร 16.10 21.45 33.56 70.71 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14.85 21.14 43.45 79.44 

สุขศึกษาและพลศึกษา 11.64 22.42 39.45 73.51 

ศิลปะ 10.57 21.92 58.88 91.37 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7.00 10.08 65.34 82.42 

ภาษาตางประเทศ 17.83 20.15 23.84 61.82 

เฉลี่ย 12.85 18.63 41.70 73.18 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากำหนด                                

 อยูในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2562 
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1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2562 

    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.87 27.70 21.36 28.54 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.73 30.36 24.38 29.30 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2562  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 37.17 33.84 21.23 18.33 25.90 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 40.32 34.72 25.31 21.67 27.73 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2562  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
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คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2561 – 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระ 
คาเฉล่ีย 

ผลตาง สรุปผล 
2561 2562 

ภาษาไทย 48.38 46.87 -1.51 ลดลง 

ภาษาอังกฤษ 25.43 27.70 +2.27 เพิ่มขึ้น 

คณิตศาสตร 26.32 21.36 -4.96 ลดลง 

วิทยาศาสตร 33.22 28.54 -4.68 ลดลง 

เฉลี่ยรวม 33.34 31.12 -2.22 ลดลง 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 
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จํานวนนกัเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2562

หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองดนตรี หองคอมพิวเตอร แปลงเกษตร/ศาสตรพระราชา ศูนยฝกปฏิบัติการเคร่ืองหนัง

251 

292 299 

221 

138 

173 

1.6  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2562   

จำนวนนักเรียนที่ใชแหลงเรยีนรูในโรงเรียน ปการศกึษา 2562 

แหลงเรียนรู/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

หองสมุด 52 58 56 53 25 30 

หองวิทยาศาสตร 42 58 54 42 25 35 

หองดนตรี 45 45 53 28 15 20 

หองคอมพิวเตอร 45 58 56 42 30 32 

แปลงเกษตร/ศาสตรพระราชา 32 38 45 28 25 28 

ศูนยฝกปฏิบตัิการเคร่ืองหนัง 35 35 35 28 18 28 

จำนวนนักเรียนรวม 251 292 299 221 138 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรยีนท่ีใชแหลงเรยีนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2562 
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จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2562

ศูนยภาษาและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารเฉลิมพระเกยีรตริาชวงศจักรี

อาคารพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด

ศูนยวิทยาศาสตรเพือ่การศกึษา

แลนมารคพญานาคนครพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

615 610 620 

280 
245 

360 

จำนวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศกึษา 2562 

แหลงเรียนรู/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 117 116 118 50 43 64 

แลนมารคพญานาคนครพนม 117 116 118 50 43 64 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 117 116 118 50 43 64 

อาคารพิพิธภัณฑสัตวน้ำจืด 117 116 118 50 43 64 

อาคารเฉลิมพระเกยีรติราชวงศจักรี 117 116 118 50 43 64 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 15 15 15 15 15 20 

ศูนยภาษาและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 15 15 15 15 15 20 

จำนวนนักเรียนรวม 615 610 620 280 245 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนกัเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2562 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

2.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

โดยรวม 

  

คำชี้แจง 

ระดับคุณภาพ   คารอยละ      เกณฑเชิงคุณภาพ 

ยอดเย่ียม   90 – 100      กำหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน ความเหมาะสมเปนไปได 

 แนวทางและกระบวนการพัฒนาชัดเจน  ผลประเมินเชื่อถือได เกิด

ประสิทธิผลทำใหเกิดการพัฒนาการตอเน่ืองและสามารถสรางตนแบบ

นวัตกรรม/เปนที่พอใจของทุกฝายที่เก่ียวชอง 

ดีเลิศ            80 – 89.99  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน  เหมาะสม  เปนไปได แนวทางการ

พัฒนาชัดเจน ผลการประเมินเชื่อถือได เกิดประสิทธิผล  ทำใหเกิดการ

พัฒนาการตอเนื่อง 

ดี                 70 – 79.99  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน  เหมาะสม  เปนไปได  แนวทาง           

และการดำเนินการพัฒนา  เปนระบบ/ชัดเจน  ผลการประเมินเชื่อถือได 

ปานกลาง       60 – 69.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรอง  แนวทางการพัฒนาไมชัดเจน                     

ผลการประเมินจำนวนหนึ่งเชื่อถือไดต่ำ 

กำลังพัฒนา    ต่ำกวารอยละ 60 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรองคอนขางมาก/มีจุดบกพรอง/แนว

ทางการพัฒนาไมเปนรูปธรรม  ผลการประเมินไมนาเชื่อถือเปนสวนใหญ   
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   2.1.1  ระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา

โดยรวม  ดีเลิศ 

   2.1.2  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพ/ขอมูลเชิงประจักษท่ี

สนับสนุนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

แบงออกเปน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 

    ระดับคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน  ดี 

    โรงเรียนไดดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน ซึ่งผลการ

พัฒนา มีดังนี้ 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑที่สถานศึกษา

กำหนด 

1.1.1 นักเรียนรอยละ 81.42 มีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร

อยูในระดับดีข้ึนไป 

1.1.2 นักเรียนรอยละ 77.63 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

1.1.3 นักเรียนรอยละ 61.82 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ         

อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

1.1.4 นักเรียนรอยละ 48.57 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร                 

อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

 

       1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา 

1.2.1 นักเรียนรอยละ 78 มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห ในระดับดีขึ้นไป 

      1.2.2 นักเรียนรอยละ 71.71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                   

อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

      1.2.3 นักเรียนรอยละ 81.60 ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน

ระดับดีขึ้นไป 

      1.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

นักเรียนรอยละ 93.41 ที่เรียนรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรูสามารถจัดทำ

โครงงาน นวัตกรรม จำนวน 1 เรื่อง/ชิ้น ตอป 
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     1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4.1 นักเรียนทุกคนผานการอบรมการผลิตภาพยนตรสั้นสรางสรรคสังคม 

1.4.2 นักเรียนทุกคนที่เรยีนรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรูสามารถสืบคนขอมูล

จากอินเทอรเน็ตและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทำและนำเสนอโครงงาน นวัตกรรมได 

     1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.5.1 นักเรียนจำนวนรอยละ 73.18 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุม

สาระการเรียนรู อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

1.5.2 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.27 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพิ่มข้ึนรอยละ 0.27  

         1.6 ความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตออาชีพ 

1.6.1 นักเรียนรอยละ 82.42 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และ

เทคโนโลยีอยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

1.6.2 นักเรียนที่เรียนแผนการเรียน ภาษา-การงานอาชีพ ทุกคน มีความรูทักษะอาชีพในการผลิต

เครื่องหนัง 

1.6.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น

หรือประกอบอาชีพสุจริต 

 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของสังคม 

2.1.1 นักเรียนรอยละ 87.40 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูระดับดีขึ้นไป 

2.1.2 นักเรียนทุกคนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจในการดำรงชีวิตได 

 

2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

2.2.1 นักเรียนรอยละ 86.08 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ 7 อยูระดับดขีึ้นไป 

2.2.2  นักเรียนรอยละ 79.44 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

      2.2.3 นักเรียนรอยละ 91.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ อยูในระดับ 3 

ขึ้นไป 
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    2.3  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

2.3.1 นักเรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม รับฟง และยอมรับความคิดเห็น

ที่แตกตางของผูอื่น 

      2.3.2 นักเรียนรอยละ 86.42 ผานเกณฑการประเมนิกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

 

    2.4  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

    2.4.1 นักเรียนรอยละ 95 มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ไมเก่ียวของกับสารเสพติดและ

แกปญหาโดยไมใชความรุนแรง 

     2.4.2 นักเรียนทุกคนพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 

NCDs 

     2.4.3 นักเรียนผานการประเมินพฤติกรรมและความฉลาดทางอารมณ อยูในกลุมปกติ รอยละ 84.33 

 

(เอกสารอางอิง ภาคผนวก ง  หนา 63) 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

1. ดำเนินงานยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยางเปนระบบตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 

2. ดำเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนผานโครงการตาง ๆ และมีการ

ประเมนิผลอยางเปนระบบ 

3. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิดตาง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรูในทุก

กลุมสาระการเรยีนรู 

 

ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

   โรงเรียนมีขอมูล/เอกสารและหลักฐานเชิงประจักษโดยไดดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน

ใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานคุณภาพผูเรียน ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

1.1  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

1.1.1 โครงการสงเสริมสนบัสนุนการบริหารจัดการงานวิชาการ  
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1.1.2 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.1.3 โครงการวันสุนทรภู (กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

1.1.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

1.1.6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1.1.7 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ 

1.1.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1.9 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.1.10  โครงการสงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   

1.2  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะของผูเรียนตามวิสัยทัศนและจุดเนนของ

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

1.2.1 โครงการหองสมุดมีชีวิต 

1.2.2 โครงการสงเสริมพัฒนาความสามารถพิเศษดานกีฬา 

1.2.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสงเสริมการใช ICT เพ่ือการเรียนรู 

1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการผลิตภาพยนตรสั้น 

1.2.5 โครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยการนอมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู 
 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

2.1  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

  2.1.1  งานสงเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 

  2.1.2  งานกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

  2.1.3  กิจกรรมวิถีพุทธ 

  2.1.4  สวดมนตสุดสัปดาห 

  2.1.5 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหคำปรึกษาและแกไขปญหานักเรียน 

  2.1.6  โครงการอาสาจราจร 

      2.1.7  กิจกรรมวันไหวครู 
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2.2  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนตามวิสัยทัศนและ

จุดเนนของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.2.1  กิจกรรมสอบธรรมะสนามหลวง 

  2.2.2  โรงเรยีนวิถีพุทธ 

  2.2.3  โครงการอบรมเยาวชนหางไกลยาเสพติด 

  2.2.4  โครงการโรงเรียนสีขาว   

  2.2.5  โครงการ TO  BE NUMBER ONE 

  2.2.6  งานคณะกรรมการนักเรียน 

  2.2.7  โรงเรยีนสุจริต 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

   ระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  

   โรงเรียนไดดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน  

จนปรากฏผลการพัฒนา ดังน้ี  

    1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

     1.1 โรงเรียนวิเคราะหสถานภาพองคกร (SWOT Analysis) และกำหนดวิสัยทัศน/  

พันธกิจ/เปาหมายท่ีมุงพัฒนาผูเรียน  

     1.2 โรงเรียนขับเคลื่อนวิสัยทัศนและนำกลยุทธสูการปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562  

    2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

     2.1 โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ/จัดโครงสรางการบริหารงานที่สอดคลอง  

กับวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมายสถานศึกษา  

     2.2 โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทมีีประสิทธิภาพ  

    3. ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  

ทุกกลุมเปาหมาย  

     3.1 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบริการเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมายโดยการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมท้ังการวางแผนเปดหองเรียนพิเศษ (EIS)  

     3.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ  4  ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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    4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเขารับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองการปฏิบัติหนาที่จำนวนมากกวา 

20 ชั่วโมงตอปการศึกษา  

     4.2 ครูและบุคลากรทุกคนเขารวมเครือขายการเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและรวมกิจกรรมชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มากกวา 50 ชั่วโมงตอป  

     4.3 ครูและบุคลากรทุกคนมีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูจำนวน           

1 เรื่องตอป  

    5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

     5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม/อาคารเรยีน/อาคารประกอบ/หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหสามารถใช

งานไดอยางเพียงพอและเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

     5.2 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและเพียงพอ เชน  ฐานการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,หองเรียน,หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร,หองสมุด ฯลฯ  

    6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถใชงานไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

 

(เอกสารอางอิง ภาคผนวก จ หนาที่ 74) 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. เพิ่มการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการประเมินคุณภาพภายในแลวนำมาสูการระดมความคิดเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาอยางเปนระบบ 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามแนวทางของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนการมีสวนรวมของภาคี 4 ฝาย   

 3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทั้งดานการจัดการเรยีนรูและการดูแลนักเรยีน 

 

ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

   โรงเรียนมีขอมูล/เอกสารและหลักฐานเชิงประจักษโดยไดดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน

ใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.1 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.2 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 

1.3 โครงการพัฒนางานกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
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1.4 โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

1.5 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ 

1.6 โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 

1.7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

1.8 โครงการสรางขวัญและกำลังใจครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

1.9 โครงการโรงเรยีน อย.นอย 

1.10   โครงการสงเสริมสุขภาพ 

1.11   โครงการบริหารจัดการสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

1.12   โครงการปรับปรุงหอง EIS 

1.13   โครงการจัดสรางเสาธงดวยเงินบริจาค 

2. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน/             

พันธกิจ/เปาหมายของสถานศึกษา 

2.1  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสงเสรมิการใช ICT เพ่ือการเรียนรู 

2.2  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการผลิตภาพยนตรสั้น 

2.3  โครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู 

2.4  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   ระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ ดีเลิศ  

   โรงเรียนไดดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน ซึ่งผลการพัฒนา 

มีดังนี้ 

    1. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

   1.1  ครูและบุคลากรทุกคน จัดการเรยีนรูที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะหและเนนการปฏิบัติจริง 

      1.2  ครูและบุคลากรทุกคน มีกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยและสงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาชิ้นงาน/นวัตกรรม 

      1.3   ครูและบุคลากรทุกคน จัดการเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

      2.1  ครูและบุคลากรทุกคน พัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู 

   2.2  ครูและบุคลากรรอยละ 80.85 ใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสรมิ

การเรียนรูของผูเรียน 
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    3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

      ครูและบุคลากรทุกคนดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนดวยระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

    4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

     4.1  ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมนิลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ แบง

สัดสวนของการประเมินผลกอนกลางภาค  กลางภาค  หลังกลางภาค และปลายภาค 

     4.2  ครูและบุคลากรทุกคนมีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและนำขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา

ผูเรียน 

    5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

         5.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรบัการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการเรยีนรูอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

        5.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมกลุมชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการ  พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

1. พัฒนาครใูหทำการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือนำผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. สงเสริมใหครูและบุคลากรทุกกลุมสาระการเรยีนรูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

 

ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

   โรงเรียนมีขอมูล/เอกสารและหลักฐานเชิงประจักษโดยไดดำเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน

ใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ  ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

1.1 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

1.4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1.5 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ 

1.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.7 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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1.8 โครงการสงเสริมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1.9 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

คอมพิวเตอร (EIS)   

1.10   โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  เพื่อ

บรรลุวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมายของสถานศึกษา 

2.1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิชาการ  

2.2 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

2.4 โครงการวันสุนทรภู (กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

2.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

2.7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

2.8 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ 

2.9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.10  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.11  โครงการสงเสริมการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ   
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สวนท่ี 3 ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

- คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนสุรณ” เรื่อง  คาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
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คำสั่ง โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 

ที่ ๒๑ /๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

------------------------------------------------------------------ 

กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ ตามกฎ กระทรวง

วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ สถานศึกษาตองมีการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ใหเขมแข็ง ตามกฎกระทรวงดังกลาว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัต ิระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเปนผูมีสวนเกี่ยวของ กำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 
 

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 

๑. นายตรีชนนท  แสนอุบล   ผูอำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 

๒. นายชาตรี  ยาศริ ิ     รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

๓. นายจิระพงษ คลายถม   รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป     กรรมการ 

๔. นางสุนทรีรัตน  ยาศิริ รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 

๕. นางสมฤดี แสนเภา    รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 

๖. นายกรกช  จันตะเสน    รก.รองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน    กรรมการ 

๗. นายณฐ   ฝุนเงิน         ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   กรรมการ 

๘. นายสมาน  ศิลาแดง    กรรมการสถานศึกษาตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

๙.  นายเสง่ียม  เทอำรุง    กรรมการสถานศึกษาตัวแทนชุมชน      กรรมการ 

๑๐. นางนราพร  มีโชติ    กรรมการสถานศึกษาตัวแทนผูปกครอง     กรรมการ 

๑๑. นางสุภาพร  แกนทาว   กรรมการสถานศึกษาตัวแทนศิษยเกา      กรรมการ 

๑๒. นางอุมรินทร โปทาหลี   หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ                 กรรมการ 

๑๓. นางรัตนา  บัวล้ำลำ้    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย              กรรมการ 

๑๔. นางสาววรางคณา  มณีนพ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร             กรรมการ 

๑๕. นายจักกฤษ  แสนพันนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร             กรรมการ 
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๑๖. นายสุนทร  ขนัศรี    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ             กรรมการ 

๑๗. นายกรกช  จันตะเสน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ               กรรมการ 

๑๘. นายวรวทิย  ไชยวงศคต   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ            กรรมการ 

๑๙. นางภัฑรธิชาษ  เร่ิมลักคน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

   และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กรรมการ 

 ๒๐. นายกิตติคุณ  เชื้อสุจรติ          งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาที่ กำหนดมาตรฐานและคาเปาหมายของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางมาตรฐาน

การศึกษาชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอัตลักษณของสถานศึกษา ใหครอบคลุม

สาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู รวมท้ังศักยภาพของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่นมาเชื่อมโยงเปนมาตรฐานของ

สถานศึกษา 

 

 

                                   สั่ง ณ วนัท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(นายตรีชนนท  แสนอุบล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 
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ประกาศโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 

เร่ือง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๒ 

..................................................................... 
  

 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเปนใหสอดคลองและเปนไปตามขั้นตอนการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีการกำหนดมาตรฐานการศกึษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานการ

ประเมนิตนเอง 

 ดังนั้น โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” จงึประกาศคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีสวน

รวมของผูเก่ียวของท้ังบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ตาม

เอกสารแนบทายประกาศ น้ี 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

(นายตรีชนนท    แสนอุบล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 
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คาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

แนบทายประกาศโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนสุรณ” 

............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับ ดี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

   1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑที่

สถานศึกษากำหนด 

 

1.1.1 นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสารอยู

ในระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 75 

1.1.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยอยูในระดับ 3 

ขึ้นไป 

รอยละ 75 

1.1.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศอยูใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละ 70 

1.1.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรอยูในระดับ 3 

ขึ้นไป 

รอยละ 70 

   1.2  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

 

     1.2.1  นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 75 

      1.2.2 นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในระดับ  

3 ขึ้นไป 

รอยละ 70 

      1.2.3 นักเรียนที่เรยีนรายวิชาวิทยาการคำนวณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี 

ขึ้นไป 

รอยละ 75 

   1.3  ความสามารถในการสรางนวัตกรรม   

       1.3.1 นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาการศึกษาคาควาและสรางองคความรู สามารถจัดทำ

โครงงาน นวัตกรรม จำนวน 1 เรื่อง/ชิ้น ตอป 

รอยละ 75 

   1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   1.4.1 นักเรียนผานการอบรมการผลิตภาพยนตรส้ันสรางสรรคสังคม รอยละ 75 

   1.4.2 นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการจัดทำและนำเสนอโครงงาน นวัตกรรมได 

 

รอยละ 75 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน 

   1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

        1.5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมสาระการ

เรียนรู อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละ 75 

1.5.2 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

แตละวิชามคีาเฉลี่ยรวมสูงกวาปที่ผานมา 

รอยละ 3 

   1.6 ความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ   

1.6.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และ

เทคโนโลยีอยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละ 75 

1.6.2 นักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียน ภาษา-การงานอาชีพ มีความรูทักษะอาชีพในการ

ผลิตเครื่องหนัง 

รอยละ 100 

1.6.3 นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนหรือประกอบอาชีพสุจริต รอยละ 100 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

 

 2.1.1 นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูระดับดีข้ึนไป รอยละ 75 

 2.1.2 นักเรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิตได 

รอยละ 100 

   2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

2.2.1 นักเรียนผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอ 7 อยูระดับดีขึ้นไป รอยละ 75 

2.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม อยูในระดับ 3 ขึ้นไป 

รอยละ 75 

2.2.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ อยูในระดับ      

3 ขึ้นไป 

รอยละ 75 

    2.3  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

2.3.1 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม รับฟง และยอมรับความ

คิดเห็นที่แตกตางของผูอ่ืน 

รอยละ 100 

           2.3.2 นักเรียนผานการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  รอยละ 75 

    2.4  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  

          2.4.1 นักเรียนมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ไมเก่ียวของกับสารเสพติดและ

แกปญหาโดยไมใชความรุนแรง 

รอยละ 75 



32 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน 

             2.4.2 นักเรียนพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอ

เรื้อรัง NCDs 

รอยละ 75 

             2.4.3 นักเรียนมีประเมินพฤติกรรมและความฉลาดทางอารมณ อยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 75 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 

   1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

       1.1 โรงเรียนวิเคราะหสถานภาพองคกร (SWOT Analysis) และกำหนดวิสัยทัศน/พันธ

กิจ/เปาหมายที่มุงพัฒนาผูเรยีน  

รอยละ 85 

       1.2 โรงเรียนขับเคลื่อนวิสัยทัศนและนำกลยุทธสูการปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2562 

รอยละ 85 

   2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

           2.1 โรงเรยีนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ/จัดโครงสรางการบริหารงานที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมายสถานศึกษา 

รอยละ 85 

        2.2 โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ รอยละ 85 

   3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

 

       3.1 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบริการเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายโดยการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดฐานการเรียนรูตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการวางแผนเปดหองเรียนพิเศษ (EIS) 

รอยละ 85 

      3.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ  4  ป (พ.ศ. 2561 – 2564) รอยละ 85 

  4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

      4.1 ครูและบุคลากรทุกคนเขารับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองการปฏิบัติหนาที่

จำนวนมากกวา 20 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

รอยละ 85 

      4.2 ครูและบุคลากรทุกคนเขารวมเครือขายการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและรวม

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มากกวา 50 ชั่วโมงตอป 

รอยละ 85 

        4.3 ครูและบุคลากรทุกคนมีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

จำนวน 1 เรื่องตอป  

รอยละ 85 

   5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

       5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม/อาคารเรียน/อาคารประกอบ/หองปฏิบัติการตาง ๆ ให

สามารถใชงานไดอยางเพียงพอและเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

รอยละ 85 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน 

       5.2 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและเพียงพอ เชน 

ฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,หองเรียน,หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร,หองสมดุ ฯลฯ 

รอยละ 85 

   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู  

        6.1  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถใชงานไดอยาง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

รอยละ 85 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ระดับ ดีเลิศ 

    1. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต ใชใน

ชีวิตได 

 

       1.1  ครูและบุคลากรจัดการเรยีนรูที่เนนกระบวนการวิเคราะหและเนนการปฏิบัติจริง รอยละ 85 

       1.2  ครูและบุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยและสงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาชิ้นงาน/นวัตกรรม 

รอยละ 85 

       1.3   ครูและบุคลากรจัดการเรียนรูโดยบูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 85 

   2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  

       2.1  ครูและบุคลากรพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู รอยละ 85 

 2.2  ครูและบุคลากรใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรยีน 

รอยละ 85 

  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

      3.1 ครูและบุคลากรดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนดวย

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

รอยละ 85 

   4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน  

      4.1  ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมนิลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ 

แบงสัดสวนของการประเมินผลกอนกลางภาค  กลางภาค  หลังกลางภาค และปลายภาค 

รอยละ 85 

        4.2  ครูและบุคลากรทุกคนมีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและนำขอมูลมาใชในการ

วางแผนพัฒนาผูเรียน 

รอยละ 85 

   5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

 

        5.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูอยางนอยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

รอยละ 100 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย

มาตรฐาน 

        5.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการ  พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

รอยละ 100 

หมายเหตุ  
 1. โรงเรียนไดศึกษาขอมูลเดิมจากผลการประเมินปที่ผานมาเพ่ือเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย 

 2. คาเปาหมาย แตละมาตรฐาน กำหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการประเมิน 

ดังน้ี 

ระดับคุณภาพการประเมิน 

ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ แปลผล 

90 – 100 5 ยอดเย่ียม 

80 – 89.99 4 ดีเลิศ 

70 – 79.99 3 ดี 

60 – 69.99 2 ปานกลาง 

ต่ำกวารอยละ 60 1 กำลังพัฒนา 
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ภาคผนวก ข 

- คำสั่งโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา  2562 
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คำสั่งโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 

ท่ี  ๕๖  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได

กำหนดความมุงหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ใหมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัด ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  

มาตรา ๔๘ กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ตองดำเนินการอยาง

ตอเนื่อง  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  แหง

พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาขาราชการและ

บุคลากรในสถานศึกษา แตงต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรีชนนท  แสนอุบล  ผูอำนวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายณฐ   ฝุนเงิน         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        กรรมการที่ปรึกษา 

๑.๓ นายชาตรี  ยาศิร ิ        รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล          กรรมการ 

๑.๔ นายจิระพงษ  คลายถม    รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 

๑.๕ นางสุนทรีรัตน  ยาศิริ      รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 

๑.๖ นายกรกช  จันตะเสน      รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

๑.๗ นางสมฤดี แสนเภา        รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 

๑.๗ นางอุมรินทร  โปทาหลี      หัวหนากลุมบริหารวิชาการ         กรรมการ 

๑.๘ นายวรวิทย  ไชยวงศคต   หัวหนากลุมสำนักเทคโนโลยี        กรรมการ 

๑.๙ นางภัฑรธิชาษ  เริ่มลักคน  หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
. 
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มีหนาที่   

๑. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตางๆเพื่อสงเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงานเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   

๓. กำกับติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

๔. สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 

   ๒.๑ นางสมฤดี แสนเภา    รก.รองผอ.โรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางอุมรินทร  โปทาหลี      หัวหนากลุมบริหารวิชาการ              กรรมการ 

๒.๓ นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         กรรมการ 

๒.๔ นางสาววรางคณา  มณีนพ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      กรรมการ 

๒.๕ นายจักกฤษ  แสนพันนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      กรรมการ 

๒.๖ นายสุนทร  ขันศรี    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

๒.๗ นายกรกช  จันตะเสน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     กรรมการ 

๒.๘ นายชาตรี  ยาศิริ     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ   กรรมการ 

๒.๙ นายวรวิทย  ไชยวงคคต  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

๓.๐ นางภัฑรธิชาษ  เริ่มลักคน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

          และหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและ

เลขานุการ 

มีหนาที่  

๑. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและ

การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชกำกับ ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ

การศกึษาใหมีประสิทธิภาพและภายใตกรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ดำเนินการใหมีการใหมีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ

โรงเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค 
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๔. ดำเนินการใหมีการจัดทำคูมือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษาเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ

อำนวยการ 

๖. ดำเนินการใหมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปน

ประจำทุกป (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา) 

๗. ดำเนินการใหมีการเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

๘. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคณุภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือ

นำไปสูการปฏิบัติ 
 

๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

๓.๑ นายตรีชนนท  แสนอุบล   ผูอำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายชาตรี  ยาศิร ิ     รก. รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล        กรรมการ 

๓.๓ นายจิระพงษ  คลายถม    รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 

๓.๔ นางสุนทรีรัตน  ยาศิริ     รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานงบประมาณฯ    กรรมการ 

๓.๕ นายกรกช  จันตะเสน    รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

๓.๖ นางสมฤดี แสนเภา     รก. รองผูอำนวยการกลุมงานบริหารวิชาการ       กรรมการ 

๓.๗ นายณฐ   ฝุนเงิน          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 

๓.๘ นางอุมรินทร  โปทาหลี       หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ              กรรมการ 

๓.๙ นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      กรรมการ 

๓.๑๐ นางสาววรางคณา  มณีนพ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     กรรมการ 

๓.๑๑ นายจักรกฤษ  แสนพันนา   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     กรรมการ 

๓.๑๒ นายสุนทร  ขันศรี     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ     กรรมการ 

๓.๑๓ นายกรกช  จันตะแสน    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ       กรรมการ 

๓.๑๔ นายวรวิทย  ไชยวงคคต   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ    กรรมการ 

๓.๑๕ นายชาตรี  ยาศิร ิ     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ     กรรมการ 

๓.๑๖ นางภัฑรธิชาษ  เริ่มลักคน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

     และงานประกันคุณภาพการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ 

๑. กำหนดตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู และงานกิจกรรมท่ี

เก่ียวของใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๒. วางแผนการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน และกลุมสาระการเรยีนรู 

๓. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู 

๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

๕. จัดทำแนวประเมินของกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สงเสรมิ ควบคุมและประเมินคณุภาพการศึกษาของกลุมงานและกลุมสาระการ

เรียนรูเม่ือสิ้นภาคเรยีนของปการศึกษา 

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคณุภาพการศึกษาของกลุมงานและ

กลุมสาระการเรียนรูเม่ือสิ้นภาคเรียนของปการศึกษา 

๗. ปฏิบัตหินาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประกอบดวย 

  ๑. นางอุมรินทร  โปทาหลี      หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ    ประธานกรรมการ 

  ๒. นางรตันา  บัวล้ำล้ำ    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการ 

  ๓. นางสาววรางคณา มณีนพ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   กรรมกา 

  ๔. นายจักกฤษ  แสนพันนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 

  ๕. นายสุนทร  ขันศร ี    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

  ๖. นายกรกช  จันตะแสน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     กรรมการ 

  ๗. นายวรวิทย  ไชยวงคคต   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

  ๘. นายชาตรี  ยาศิร ิ    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ   กรรมการ 

  ๙. นางภัฑรธิชาษ  เริ่มลักคน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กรรมการ 

  ๑๐. นางดวงเดือนบุญประเสริฐ   หัวหนางานแนะแนว           กรรมการ 

  ๑๑. นางสาววิชุดา  เชื้อตาออน   หัวหนางานวัดผล                 กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

  ๑. นายพิพัฒน  ขอสุข    หัวหนางานคุณธรรมจริธรรม    ประธานกรรมการ 

  ๒. นายบัญญัติ  ผิวงาม    หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กรรมการ 

  ๓. นายพายัพ  ซาหิน   หัวหนางานกิจการนักเรียน       กรรมการ 
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  ๔. นายพิชิต  สุจริต    หัวหนางานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี    กรรมการ 

  ๕. นายกิตติคุณ เชื้อสุจริต   งานแนะแนว           กรรมการ 

  ๖. นายวิชชากร  ศรวีิสุทธิชัย งานกิจการนักเรียน         กรรมการ 

  ๗. นางสาววิภาพร ประวิเศษ งานกิจการนักเรียน                     กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 ๒.๑ นางสมฤดี แสนเภา    รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ    ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นายชาตรี  ยาศิร ิ    รก. รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล       กรรมการ 

 ๒.๓ นายจิระพงษ  คลายถม   รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป          กรรมการ 

 ๒.๔ นางสุนทรีรัตน  ยาศิริ     รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานงบประมาณฯ กรรมการ 

 ๒.๕ นายกรกช  จันตะเสน     รก.รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 

  ๒.๕ นางอุมรินทร  โปทาหลี  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ      กรรมการ 

 ๒.๖ นางปญจารา  ซาหิน      หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  กรรมการ 

 ๒.๗ นางดรุณ ีภูพันนา    หัวหนาบริหารงานบุคคล        กรรมการ 

 ๒.๘ นายวรวิทย  ไชยวงคคต  หัวหนางานสารสนเทศโรงเรียน       กรรมการ 

 ๒.๙ นายธนกฤต  สันทา   งานสารสนเทศ           กรรมการ 

 ๒.๑๐ นางสาวประภาพร อุปโคตร  งานบริหารงานบุคคล          กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ๓.๑ นางอุมรินทร  โปทาหลี      หัวหนางานพัฒนาการเรียนการสอน    ประธานกรรมการ 

 ๓.๒ นายวรวิทย  ไชยวงคคต  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร             รองประธานกรรมการ 

 ๓.๓ นางสาวกนภรณ  คิดโสดา   หัวหนางานDMC             กรรมการ 

 ๓.๔ นางภัฑรธิชาษ  เริ่มลักคน  หัวหนางานวิจัยเพ่ือการพัฒนา         กรรมการ 

 ๓.๕ นางสาวภัทรสุดา  กลยนยี  งานประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 

 ๓.๖ นายรัตนชัย  จุลราช     งานบริหารงานทั่วไป            กรรมการ 

 ๓.๗ นายกิตติคุณ  เชื้อสุจริต  งานงานประกันคุณภาพภายใน          กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่   

๑. ดำเนินการใหมีการจัดทำขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
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๒.  รายงานและสรปุผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อใหมีขอมูลรายงานผล

ยอนกลบัในการนำไปใชเพื่อการพัฒนางานตอไป 

 ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังตามคำสั่ง  ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทางราชการ 

 

ทั้งนี ้ ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วนัที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

   

                                         (นายตรีชนนท  แสนอุบล) 

                                      ผูอำนวยการโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 
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ประกาศโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 
เรื่อง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.............................................................................. 

โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธ์ิคำอนุสรณ”สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เพ่ือให

เปนไปตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลกัเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 และประกาศ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบั

การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดใหสถานศึกษามีการประเมนิคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 3 คน ท่ี

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไวอยางนอย 1 คน 

 ดังนั้น โรงเรียนเจริญศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ”.จึงประกาศแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. พระครูวีรธรรมสุนทร  (วีระ  กนุตสิริ)   ตำแหนง เจาอาวาสวัดสิรริาษฎรอำเภอเจริญศลิป 

2. นายณฐ  ฝุนเงิน          ตำแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. นายทองปาน  ศรีอักเศษ        ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการ สพม.23 
 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมดำเนนิการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา รวมกับ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    

       
(นายตรีชนนท  แสนอุบล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” 
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ภาคผนวก ค 

- ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับนักเรียน 

โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับนักเรียน 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับนักเรียน 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับนักเรียน 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับนักเรียน 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับนักเรียน 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 

 

  



54 

 
ผลงานเชิงประจักษ ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเจรญิศลิปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับสถานศึกษา 

โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ” ปการศกึษา 2562 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับสถานศึกษา 

รางวัลสถานศึกษาตนแบบดานความปลอดภัยทางถนน 
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ผลงานเชิงประจักษ ระดับสถานศึกษา 

สถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

ขอมูลทางสถิตินำเสนอผลการประเมิน 

- ดานคุณภาพผูเรียน 

- ดานกระบวนการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยีน= 

 1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ

อาน การเขียน และ

การส่ือสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการ

เรียนรู 8 กลุมสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีเย่ียม 25.31 22.38 30.59 26.67 32.73 39.74

ดี 50.62 53.85 47.65 52.00 45.45 41.03

รวม 75.93 76.22 78.24 78.67 78.18 80.77

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

รอ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงรอยละการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห

 

1.2  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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ม.1 ม.2 ม.4

รอยละ 93.83 94.41 92.00

90.50

91.00

91.50

92.00

92.50

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00
รอ

ยล
ะ

รอยละแสดงการผานเกณฑการประเมินรายวชิาการศึกษาคนควา

และสรางองคความรู

100 100 100 100 100 100
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20
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60

80

100

120

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

รอ
ยล

ะ

ระดับชั้น

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนท่ีผานการอบรมภาพยนตรส้ัน

สรางสรรคสังคม

1.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ประเด็น ผลการประเมิน 

- ความสามารถในการ

จัดทำและนำเสนอ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู การ

จัดทำโครงงาน จำนวน 

1 เรื่อง ตอป 

- ความสามารถจัดทำ

โครงงาน นวัตกรรม 

จำนวน 1 เรื่อง/ชิ้น 

ตอป 

- ความสามารถ

นำเสนอ แลกเปลี่ยน

เรยีนรูโครงงาน 

นวัตกรรมในระดับ

โรงเรียน และกลุม

โรงเรียน จำนวน 1

เรื่อง/ชิ้น ตอป 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็น ผลการประเมิน 

นักเรียนผานการอบรม

การผลิตภาพยนตรสั้น

สรางสรรคสังคม 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาตางประเทศ

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

สังคมศึกษาฯ

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนตามหลักสูตร

สถานศึกษาในทุกกลุม

สาระการเรยีนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุมสาระฯ 

อยูในระดับ 3 ขึ้นไป  

ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้น ม.3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้น ม.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  ความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
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96.88

80.56
74.29

87.10
77.78

3.13

19.44
25.71

12.90
22.22
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80.00
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120.00

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5

รอ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนที่ศกึษาตอและประกอบอาชีพ

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3

นกัเรียนท่ีศึกษาตอ นกัเรียนท่ีประกอบอาชีพ

91.67

70.00

59.46

8.33

30.00

40.54

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3

รอ
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ะ

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนที่ศกึษาตอและประกอบอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ จํานวนนักเรียนที่ประกอบอาชีพ

ประเด็น ผลการประเมิน 
นักเรียนศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้นและ

ประกอบอาชีพสุจริต 

ระดับชั้น ม.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นักเรียนศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้นและ

ประกอบอาชีพสุจริต 

ระดับชั้น ม.6 
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79.65

7.76 6.88 5.71

0.00
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ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

รอ
ยล

ะข
อง

จํา
นว

นนั
กเ

รีย
น

ผลการประเมิน

แผนภูมิแสดงรอยละจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6

0

20
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80

100

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน

รอ
ยล

ะข
อง

นัก
เร

ียน

แผนภูมิแสดงรอยจํานวนนักเรียนท่ีมีผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงคขอท่ี 7 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของสังคม 

ประเด็น ผลการประเมิน 

การประเมิน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

ขอ 7 
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82.72, 83%

17.28, 17%

แผนภูมิวงกลมแสดงการมีสวนในกิจกรรมวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

กจิกรรมประเพณีทองถ่ิน

นักเรียนที่เขารวม นักเรียนที่ไมเขารวม

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความรูและการมี

สวนรวมใน

กิจกรรมวันสำคัญ

ทาง

พระพุทธศาสนา 

และกิจกรรม

ประเพณีทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.24, 86%

13.76, 14%

ผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน

นักเรียนผานกิจกรรม
นักเรียนที่ไมผานกิจกรรม
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100% 100% 100%
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120%

แผนการจัดการเรียนรู วิจยัในช้ันเรียน แผนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนภูมิแสดงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู, วิจัยในชั้นเรียน

ของบุคลากรในโรงรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

1. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  

ประเด็น ผลการประเมิน 

- ครูและบุคลากรทุก

คนจัดการเรียนรูที่เนน

กระบวนการวิเคราะห

และเนนการปฏิบัติจริง 

- ครูและบุคลากรทุก

คนจัดการเรียนรูโดย

บรูณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ครูและบุคลากรทุก

คนมีกระบวนการ

จัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยและ

สงเสริมใหผูเรียน

พัฒนาชิ้นงาน/

นวัตกรรม 

 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ครูและบุคลากรทุกคน

ใชแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูของ 

ผูเรียน 
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จํานวนนกัเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2562

หองสมุด หองวิทยาศาสตร หองดนตรี

หองคอมพิวเตอร แปลงเกษตร/ศาสตรพระราชา ศูนยฝกปฏิบัติการเคร่ืองหนงั
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ครูและบุคลากรทุกคน

ใชแหลงเรียนรู

ภายนอกสถานศึกษา

เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ประเด็น ผลการประเมิน 

งานดูแลชวยเหลือ

นักเรียนและบริหาร

จัดการชั้นเรียนดวย

ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 
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แผนภูมิแสดงการเย่ืยมบาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6
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ภาคผนวก จ 

- สำเนาเอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ดานการศึกษา 
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          โรงเรียนเจริญศิลปศกึษา “โพธิ์คำอนุสรณ”  ไดรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่ ๓  

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา  จากสำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องคการมหาชน)  หรือ  สมศ.  เมื่อวันที่  ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕ มีผลการประเมินดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษา) น้ำหนกั
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    
    กลุมตวับงชี้พ้ืนฐาน    
        ตัวบงชี้ที่ ๑  ผูเรียนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ ๙.๖๒ ดีมาก 

ตัวบ          ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค  

๑๐ ๙.๔๒ ดีมาก 

ตัวบ           ตวับงชี้ที่ ๓  ผูเรยีนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง  ๑๐ ๙.๒๓ ดีมาก 
         ตัวบงชี้ที่ ๔  ผูเรยีนคดิเปน ทำเปน  ๑๐ ๙.๖๐ ดีมาก 

ตัวบ           ตวับงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐ ๙.๓๑ พอใช 
ก           กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ    

ตัวบ           ตวับงชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรชัญา ปณิธาน   
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา  

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
 

ตัวบ           ตวับงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

              กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบ           ตวับงชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ

สงเสริมบทบาท ของสถานศกึษา 
๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา    
     กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

                 ตวับงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

     กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
         ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อใหสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรยีนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

   

    กลุมตวับงชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบงชี้ที่ ๖  ประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียน เปนสำคัญ 

 
๑๐ 

 
๑๐.๐๐ 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
   กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษา) น้ำหนกั
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

        ตัวบงชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัด 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ ๘๖.๖๘ ดี 

ขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

  จุดเดน 

 ๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรูความสามารถคนควาหาความรูจากการใชเทคโนโลยี ตลอดทั้งมี

ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา ที่เอื้อตอการเรียนรู 

 ๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนความสามารถของผูเรียนเปนสำคัญ 

สงเสรมิใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีสื่อคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และสื่อ ICT ใหครู  ผูเรียน  

ไดใชในการจัดการเรยีนการสอน  และการเรียนรูที่มีคุณภาพดีมาก 

 ๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคญั 

 ครูมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการใชสื่อ ICT ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู และใช

แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรู 

 ๔. ดานการประกันคณุภาพภายใน 

 มีพัฒนาการโดยตอเนื่อง ผูบริหาร ครู บุคลากรความมุงมั่น ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับผลผลิตของ

สถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นโดยตอเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน ตนสังกัด หนวยงานที่

เก่ียวของใหความรวมมือดีมาก 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา  และขอแสนอแนะ 

  ๑.  ดานผลการจัดการศึกษา                                                                                 

                    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทุกกลุมสาระใหมีระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะสาระวิชา

ภาษาอังกฤษ  

  ๒.  ดานการบรหิารจัดการศึกษา 

   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิภาพการ

จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

         ผลการจัดการศกึษาของสถานศกึษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.    ได          ไมได 

 

√  
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      ๓.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

                     การพัฒนาครูใหมีทักษะในการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพทุกคน                                        

              ๔.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

     การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 


