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บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษา
รายละเอียดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 แล้ว เห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนด 
 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงให้ 
ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนค าม่วง ขอให้ทางโรงเรียน
ได้น าไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 
 
 
 
 
             ว่าที่ พันตรี           
                                                                                     (ประพันธ์  พบูประภาพ) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการจัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพท้ังในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผล
การจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และน าเสนอ
รายงานผล ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบต่อไป 

โรงเรียนค าม่วง จึงจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน พร้อมทั้งเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ หวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดโรงเรียนขอรับการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 
 

 

 

             (นายอัคเรศศ์  ป้องกัน) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนค าม่วง  สถานที่ตั้ง 187 หมู่ 4  บ้านค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46180  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์   
โทรศัพท์ 0-4360-2099  โทรสาร 0-4360-2099  e-mail : Khammuang@obec.go.th  
website : http//www.kmschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีเนื้อที  69 ไร่ 2 งาน 22.8 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการทั่วไป 
  ปัจจุบัน โรงเรียนค าม่วง มีครู 71 คน พนักงานราชการ 3 คน และลูกจ้างสายงานสอน 5 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน 6 คน นักเรียน 37 ห้องเรียน  จ านวน 1,321 คน  โดยมีนายอัคเรศศ์  ป้องกัน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
  โรงเรียนค าม่วงได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2518  โดยมีนายสถิต จิตจักร  
เป็นครูใหญ่คนแรก มีครูบรรจุครั้งแรก 3 คน  เปิดสอนชั้น  ม.ศ.1 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518  
มีนักเรียน 2 หอ้งเรียน จ านวนนักเรียน 67 คน 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในเรื่องการอ่าน ได้ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 66.24 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ได้ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 85.59 มีความสามารถสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ ร้อยละ 81.80 มีความสามารถสนทนาภาษาจีน
อย่างง่ายได้ ร้อยละ 87.71 มีความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 83.46 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา นักเรียนมีผลการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 88.94 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน 1 โครงงาน ร้อยละ 94.18 มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีความสามารถในการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความสามารถในการท าโครงงาน 1 
โครงงาน ร้อยละ 95.59 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน ร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป  
ร้อยละ 85.03 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 83.46 นักเรียนมีระดับผล
การเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 83.07 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 81.80 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 85.80 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขั้นไป ร้อยละ 93.87 
นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ขั้นไปร้อยละ 95.50 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ขั้นไป ร้อยละ 95.05 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อวิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ ร้อยละ 93  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ร้อยละ 92.88 นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต ร้อยละ 98.10 นักเรียนมีวินัย ร้อยละ 97.99 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 97.92 นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง  
ร้อยละ 98.38 นักเรียนมุ่งมั่นในการท างาน ร้อยละ 98.21 นักเรียนรักความเป็นไทย ร้อยละ 98.43 นักเรียนมีจิต
สาธารณะ ร้อยละ 98.36 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ร้อยละ 
100 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร้อยละ 100 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 100 นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ร้อยละ 
66.72 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 100  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน และ
น าไปปฏิบัติได้จริง ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ KM TEAMS ร้อยละ 
100 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร้อยละ 100 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 100 โรงเรียนมีหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart  
Class) ร้อยละ 100 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID –plan) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 100 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 
100 โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 60 โรงเรียนส่งเสริม
ให้ครูทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 โรงเรียนมีอาคารเรียนห้องเรียน  
แหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด ปลอดภัยเพียงพอส าหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน ร้อยละ 100 โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ร้อยละ 100  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูทุกคนมีการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active  Learning) ร้อยละ 100 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 100 ครูมีวิธีหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 วิธี  
ร้อยละ 75 ครจูัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนมี
การใช้และพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  
ร้อยละ 100 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 100 ครูและนักเรียนทุกคนหาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน
ห้องเรียน ร้อยละ 100 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมชั้นเรียนน่าอยู่ ร้อยละ 100 มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใน
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รายวิชาที่สอน ร้อยละ 100 ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี
คุณภาพ และหลากหลาย ร้อยละ 100 ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
ร้อยละ 100 ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ร้อยละ 100 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ร้อยละ 60 
ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 
 

จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1. นักเรียนทุกระดับชั้น การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
      2. นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน กระบวนการเรียนวิชา IS ที่ผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับข้ันมัธยมศึกษา ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 กับ  
ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น 
      4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0-NET 
ส่งผลให้นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.14  
  5. นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค าม่วงได้ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จ านวนมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 41.38 ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายชองหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งหวังให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ 
 6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
   7. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรมอันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้ เป็นต้น โดย
การจัดโครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เพ่ือลดจ านวนขยะภายในโรงเรียน 
    8. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นไทย และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
     9. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้
ความแตกต่างของ ศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม อย่างมีความสุข 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตัวแทนนักเรียน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประหมายโรงเรียนค าม่วง 
     2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนได้ เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จดักิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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จากประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น เช่น เสริมทักษะอาชีพและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุมทอผ้า  ชุมนุมเบเกอรี่ 
และจัดให้มีสายการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น  
      3. ด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ KM TEAMS  โดย
ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย  ทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น การปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ปรับปรุงห้องพยาบาล  
ต่อเติมห้องส านักงานชั้นล่างอาคารสิริสินธุศาสตร์   การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
หน้าอาคารสิริสินธุศาสตร์ ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและนักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
      4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยใช้
โปรแกรม SESA ในการบริหารระบบสารสนเทศ เพ่ือรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้
การบริหารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแบบเชิงรุก (Active Learning)  
ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น 
      2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดการเรียนรู้รายวิชา IS ที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
      3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      4. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
      5. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน  ด้วยการให้ค าแนะน า ชี้แนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
      6. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จัดท า PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 

จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1. ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนควบคู่กันไป เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษา 
      2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมมากขึ้น  
      3. โรงเรียนควรจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) ส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้  
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ 
   - การเขียน   - บูรณาการ                                            
       - การอ่าน       - การวัดและเรขาคณิต 
 - วรรณคดีและวรรณกรรม     - จ านวนและพีชคณิต 
             - หลักการใช้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  สาระการเรียนรู้ 
    - การเขียน    
    - การอ่าน        
    - การฟัง การดู และการพูด     
    - หลักการใช้ภาษาไทย         
    - วรรณคดีและวรรณกรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
  สาระการเรียนรู้ 
    - บูรณาการ                  
    - สถิติและความน่าจะเป็น 
    - จ านวนและพีชคณิต 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
  สาระการเรียนรู้ 
    - เศรษฐศาสตร์     
    - ประวัติศาสตร์     
    - ภูมิศาสตร์        
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
  สาระการเรียนรู้ 
    - ภาษาและวัฒนธรรม           
    - ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    - ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
    - ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิขาท่ีตนสอน
หรืองานที่ตนเองรับผิดขอบ และสามารถเลื่อนหรือมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

       2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการก ากับติดตามอย่างชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละงาน 

 

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ควรจัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์  โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
     2. ควรจัดหาโสตทัศนอุปกรณ์ที่จ าเป็น ให้ครบทุกห้องเรียน 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
         2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนค าม่วง  สถานที่ตั้ง 187 หมู่ 4  บ้านค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46180  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์   
โทรศัพท์ 0-4387-9050  โทรสาร 0-4387-9335  e-mail : Khammuang@obec.go.th  
website : http//www.kmschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีเนื้อที  69 ไร่ 2 งาน 22.8 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการทั่วไป 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนค าม่วงได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2518  โดยมีนายสถิต จิตจักร  
เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูบรรจุครั้งแรก  3  คน  เปิดสอนชั้น  ม.ศ.1  ครั้งแรกเมื่อวันที่  2  มิถุนายน 2518  
มีนักเรียน  2  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  67  คน 
  ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เข้าโครงการมัธยม 
เพ่ือพัฒนาชนบท  (มพช.) รุ่นที่ 1 และในปีการศึกษา  2529  ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  2 ห้องเรียน  
  ปีการศึกษา  2546 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันและได้ผ่านการประเมินเพื่อ
รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
  ปัจจุบัน โรงเรียนค าม่วง มีครู  71  คน พนักงานราชการ  3  คน และลูกจ้างสายงานสอน  5 คน  บุคลากร
สายสนับสนุน 6 คน นักเรียน  37  ห้องเรียน  จ านวน  1,321  คน   โดยมีนายอัคเรศศ์  ป้องกัน  เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 
 

แผนที่โรงเรียน 

 

mailto:Khammuang@obec.go.th
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ชื่อนายอัคเรศศ์  ป้องกัน วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขา การบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท์ 09-4351-9824  e-mail : Akarasepongkan@gmail.com. ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   
9  พฤศจิกายน  2563  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  -  ปี  5 เดือน 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน  3  คน  
 2.1 ชื่อ-สกุล นางบุศรา  พลเชียงสา  โทรศัพท์ 08-8561-6433 e-mail : bphonchiangsa@gmail.com   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขา  การบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
 2.2 ชื่อ-สกุล นางวรรณิภา เคนมี  โทรศัพท์ 08-1117-1492  e-mail : wan.nipa1@hotmail.com         
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2.3 ชื่อ-สกุล นายสุขสันต์  สารบรรณ์  โทรศัพท์ 09-2905-1568                                                    
e-mail : Sooksan.mukdawit@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา การบริหาร
การศึกษา รับผิดชอบกลุ่มกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  2  คน 
 3.1 ชื่อ-สกุล  นายก าพล  พลเชียงสา  โทรศัพท์ 08-1799-3519 e-mail : Khumphon2509@hotmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 3.2 ชื่อ-สกุล  นายประสงค์  เทียบจันทึก  โทรศัพท์  08-5456-2775  e-mail : krunoi1973@gmail.com     
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขา  การบริหารการศึกษา และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
(ศษ.ม.)  สาขา  คณิตศาสตร์  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

2. แนวทางการจัดการศึกษา 
 เป้าหมายหลัก 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล และก้าวสู่ความเป็นพลโลก 
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
 3. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
 5. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงามของสถานศึกษาและประเทศชาติ  
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้มี
ทักษะเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา  

mailto:Akarasepongkan@gmail.com
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 7. มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดค่านิยมองค์กร KM TEAMS อย่างยั่งยืน 
 

    ปรัชญาการศึกษา  กยิรา เจ กยิรา เถนัง   ท าอะไรท าจริง 
 

 วิสัยทัศน์  โรงเรียนค าม่วง เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World Class Standard School) บนวิถีความพอเพียง 
  

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 เอกลักษณ์ 
โยธวาทิตเด่นล้ าน าสู่สากล 
 

 อัตลักษณ์ 
  วิชาการดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  ก้าวล้ าเทคโนโลยี 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  ธันวาคม  2563) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 1,321     คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    1,321  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นของปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

ม.1 7 105 132 237 

ม.2 6 112 124 236 

ม.3 6 117 139 256 

รวม 19 334 395 729 

ม.4 6 86 138 224 

ม.5 5 71 99 170 

ม.6 7 54 144 198 

รวม 18 211 381 592 

รวมทั้งหมด 37 545 776 1,321 
 

4. ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร(คน) 

รวม(คน) 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
-  ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
-  รองผู้อ านวยการ - - 3 - 3 
-  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 6 - 6 

2. ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
-  ครูระดับมัธยมศึกษา - 36 24 - 62 
-  ครูอัตราจ้าง(สัญญา
ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป) 

- 4 - - 4 

- พนักงานราชการ - 2 1 - 3 
    - ครูต่างชาติ - 1 - - 1 

รวม - 43 25 - 70 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร(คน) 

รวม(คน) 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

3. บุคลากรสายสนับสนุน 
-  เจ้าหน้าที ่ 1 - - - 1 
-  ลูกจ้าง 6 - - - 6 

รวม 7 - - - 7 
 

สรุปอัตราส่วน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมัธยมศึกษา 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ 18 : 1 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ  37 : 1 
  มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น   
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
*หมายเหต ุการนับจ านวนจ านวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพาะผู้ที่ท าสัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
 

ตารางสรุปจ านวนครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ตารางท่ี 3 รายชื่อบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิชาเอก 

1 นายสามารถ  สวัสดี ครู/คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ 

2 นางมะลิวัลย์  เจริญตะคุ ครู/คศ.3 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3 นางรุ่งฤดี  ค าจันทร์ดี ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

4 นายฐิติสิทธ  นิลโสม ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

5 นางนันทา มีฤทธิ ์ ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

6 นายศิริโยทิน  สีรักษ์ ครู/คศ.2 วท.บ ชีววิทยา 

7 นางสาวสุพินญา  คิสาลัง ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

8 นางสาวอรวดี  ศรีบัว ครู/คศ.3 ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 

9 นายชวกฤษ  นาจันทัด ครู/คศ.1 ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10 นางสาวออนวดี  สันประภา ครู/คศ.1 วท.บ เคมี 
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ตารางท่ี 3 รายชื่อบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 
11 นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล ครู/คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษา 

12 นายกนกดารินทร์  คะอังกุ ครู/คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

13 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ณิชญาภรณ์  สีสัน ครู/คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

14 นายทับ  ภูหนองโอง ครู/คศ.2 วท.บ ฟิสิกส์ 

15 นางสาวอาภาพร  กั้วพรม ครู/คศ.1 วท.ม. เคมีศึกษา 

16 นางสาวชลลดา  ศรีทวีกาศ ครู/คศ.1 ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 นางสาวพรเพ็ญ  โยธาฤทธ์ิ ครู/คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา 

18 นางสาวนลิน  พลโคกก่อง ครู/คศ.1 กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร ์

19 นางสาวอนัญญา  วีรัคุณ ครู/คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา 

คณิตศาสตร์ 
1 นางนริศรา  โพนเฉลียว ครู/คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
2 นางสาวสุพรรษา  พอลีละ ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

3 นางจินตนา  สวัสดี ครู/คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
4 นางสาวสุนิจ  วลิาศรี ครู/คศ.3 ศน.ม. การจัดการศึกษา 

5 นางสาวจิรภา  ภูพันนา ครู/คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
6 นายสิทธิชัย  ภูพาที ครู/คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
7 นายบรรพต  ขาวสลับ ครู/คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

1 นางสาวทิพย์อุทัย  ชาค าเรือง ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสตูรและการสอน 

2 นางเกษรินทร์  ดลอารมณ ์ ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 

3 นายถวิล  ดลอารมณ์ ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 

4 นายท าเนียบ  คะอังกุ ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 

5 นางสาวทิพวรรณ์  ทองทวี ครู/คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

6 นางภัทรกันย์  บรรเทา ครู/คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 

7 นางสาวภาสุณีย์  ค าพันธ ์ ครู/คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

1 นางสาวรัตนพร  ค ามูลนา ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 นายจักรี  ชมภูศรี ครู/คศ.2 กศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
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ตารางท่ี 3 รายชื่อบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 
3 นางสาวสุวจี  ภูหนองโอง ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

4 นางสาวโชติกา  ภูมิศาสตร์ ครู/คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

5 นางชบาไพร  กรับทอง ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

6 นางสาววิภวาณี  โพนะทา ครู/คศ.3 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

7 นางนันท์ปพร  เจนนามแกว้ ครู/คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

8 นางวายุพิษย์  นาสงวน ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

9 นางสาวนตชา  จันทะหงษ์ ครู/คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

10 นางสาวกาญจนา  ศิริภักดิ์ ครู/คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

11 นางสาวดนิตา  แก้วค าจันทร์ ครู/คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

12 นางสาวจุฑาวรรณ  พันธุกูล ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาจีน 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางอิ่มทอง  ปัญญา ครู/คศ.3 กศ.ม. การสอนสิ่งแวดล้อม 

2 นางสาวอรวรรณ  สารขันธ์ ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

3 นางสาวน้ าฝน  สาโยธา ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

4 นายณัฏฐวี  เนมิน ครู/คศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา 

5 นางเยาวเรศ  ปิ่นขจร ครู/คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

6 นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา ครู/คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 

7 นายวรวัฒน์  มุงคุณ ครู/คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 

8 นายปารมี  เขาวงษ์ ครู/คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

9 นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี ครู/คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 นายประกาศิต  ฉายจรัส ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นายพงศ์ศักดิ์  พันสุข ครู/คศ.1 ค.บ. พลศึกษา 

ศิลปะ 

1 นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์ ครู/คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นายปัญญา  มีฤทธ์ิ ครู/คศ.3 กศ.ม. ดนตรีศึกษา 

3 นางเกศสุดา  ไชยศรี ครู/คศ.1 ค.บ. นาฏศิลป์ 

การงานอาชีพ 

1 นายทรงวุฒิ  ค าสงค์ ครู/คศ.1 กศ.บ. เกษตรศาสตร์ 

2 นางเสาวภา  ไมยะปัน ครู/คศ.3 กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
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ตารางท่ี 3 รายชื่อบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
 

ครูผู้ทรงคุณค่า 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

1 นางประเทือง  ปาระภา ครู/คศ.3 กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และวุฒิทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

วิทยาศาสตร์และเทโนโลยี 6 13 - 9 10 
คณิตศาสตร์ 2 5 - 5 2 
ภาษาไทย 2 5 - 5 2 
ภาษาต่างประเทศ 1 11 - 8 4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 6 - 4 5 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - - 1 1 
ศิลปะ 2 1 - 1 2 
การงานอาชีพ 1 1 - 2 - 
ครูผู้ทรงคุณค่า - 1  1 - 

รวม 19 43 - 36 26 

      
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

ประเภท 
บุคลากรทางการศึกษา 

ชาย หญิง       รวม 
ครูชาวต่างชาติ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง(ปฏิบัติการสอนและส านักงาน) - 4 4 
พนักงานราชการ 2 1 3 

รวม 2 6 8 

ลูกจ้างชั่วคราว 4 3 7 
รวมทั้งสิ้น 6 9 15 

 

* หมายเหตุ การนับจ านวนครูทุกระดับให้นับเฉพาะครูและครูอัตราจ้าง (สัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป) เท่านั้น 
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศกึษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรายวิชา  
 5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 

 

แผนภูมิ 1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 
 

ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ผลต่าง หมายเหตุ 
2562 2563 

ภาษาไทย 55.79 52.20 -3.59  
ภาษาอังกฤษ 29.45 30.34 +0.89  
คณิตศาสตร์ 23.92 23.02 -0.90  
วิทยาศาสตร์ 29.81 30.19 +0.38  
เฉลี่ยรวม 34.74 33.93 -0.81  
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5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

 
 
 

แผนภูมิ 2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 
 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ผลต่าง หมายเหตุ 
2562 2563 

ภาษาไทย 42.42 39.09 -3.33  
สังคมศึกษา 34.80 33.34 -1.46  
ภาษาอังกฤษ 24.17 23.55 -0.62  
คณิตศาสตร์ 20.64 20.57 -0.07  
วิทยาศาสตร์ 27.66 28.54 +0.88  
เฉลี่ยรวม 29.94 29.02 -0.92  
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6. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียน 

 
 

แผนภูมิ 3 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
 

 
 
 

แผนภูมิ 4  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
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แผนภูมิ 5 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
 
 

 
 

แผนภูมิ 6 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน 
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แผนภูมิ 7 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
 

 

 
 

แผนภูมิ 8 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
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แผนภูมิ 9 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ 10 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไปทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 
             การศึกษา 2563 
 
 



22 
 

7. ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
ตารางท่ี 8 งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 340,000.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,416,531.00 

เงินนอกงบประมาณ 8,485,381.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,931,795.00 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 
- เงินสาธารณูปโภค 
- เงินปัจจัยพื้นฐาน 

 
40,000.00 

1,261,500.00 

งบอ่ืนๆ(ระบุ) 
- ค่าหนังสือ 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 
1,359,376.00 
622,800.00 
571,410.00 

รวมรายรับ 10,126,881.00 รวมรายจ่าย 9,901,912.00 

 
8. ข้อมูลทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ 
 อาคารเรียนถาวร จ านวน 3  หลัง อาคารชั่วคราว จ านวน 2 หลัง โรงฝึกงาน จ านวน 3  หลัง ส้วม 8 หลัง สนาม
ฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ  
1 สนาม  สนามฟุตซอล 1 สนาม   
 

 1) ห้องสมุดมีขนาด  280  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 6,649  เล่ม การสืบค้นหนังสือและ       การ
ยืม-คืน ใช้ระบบ Lily 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 400  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 35.52 ของ
นักเรียนทั้งหมด  
 2) ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน        5       ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน        2       ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน       1       ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน       1       ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์   จ านวน   51   เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน 50   เครื่อง 
 ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 20   เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 500 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
39.43 ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  จ านวน  56  เครือ่ง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2563 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
6. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม 
7. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
8. ห้องเบเกอรี่ 

1,600 
1,500 
1,000 
4,000 
1,000 
7,400 
1,400 
2,000 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 
  

ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนปีการศึกษา 2563 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1. ห้องสมุดประชาชน 
2. ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน 
3. แหล่งขุดค้นซากดึกด าบรรพ์บ้านดินจี่ 
4. แหล่งโบราณคดีบ้านโนนค้อ 
5. พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
6. วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน 
7. แหล่งไม้กลายเป็นหินบ้านค าสมบูรณ์ 
8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูพาน 
9. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต าบลนาบอน 
10. โรงพยาบาลค าม่วง 
11. สถานีต ารวจภูธร อ าเภอค าม่วง 

1,000 
10 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
5 
30 
20 

       
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
         6.1) บุคลากรจากโรงพยาบาลค าม่วง ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย การศึกษาต่อและอาชีพ สถิติ
การให้ความรู้  2  ครั้ง/ปี 
          6.2) บุคลากรจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอค าม่วง ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ภัยยาเสพติด วินัยจราจร 
การศึกษาต่อและอาชีพ สถิติการให้ความรู้  2  ครั้ง/ปี 
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9. สภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  
มีไร่อ้อย สวนพุทรา สวนยางพารา และร้านค้า อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ท าสวน ท าไร่ และท านา  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟ ผ้าไหมแพรวา 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  ประมาณ 30,000  บาท/ปี  จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 5 คน 
 
10. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 10.1 โอกาส 
   10.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนค าม่วงนั้น มีสภาพเป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการบริหารงาน  ซึ่ง
ได้แก่ โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความเข้มแข็งทาง ประเพณี วัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  คือ การทอผ้าไหม
แพรวาที่มีชื่อเสียง อันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียน ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 
ประชากรในหมู่บ้านด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ผู้ปกครองมี
เจตคติและค่านิยมที่ดีในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน และชุมชนสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ด้วยดี  ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและสนับสนุนและร่วมมือ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    10.1.2 สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน  มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จุดแข็งที่เด่นชัดหลาย
ประเด็นของโรงเรียนค าม่วง  คือ  โครงสร้างและนโยบายที่มีการจัดระบบงานอย่างชัดเจน  จัดวางตัวบุคลากรอย่าง
เหมาะสม จัดระเบียบกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน ปัจจัยด้านผลผลิต ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่สวยงามและปลอดภัย ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  มีการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  อาชีพ  ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะครูได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบริหารงบประมาณมีคุณภาพ  สภาพ
ทางด้านการเงินมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการพัฒนางาน  การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ก าหนด  และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้จัดท าผลงานทางวิชาการและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
นักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 
80  
   10.2 ข้อจ ากัด 
      10.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ นักเรียน
อาศัยอยู่กับผู้ปกครองอ่ืนที่ไม่ใช่ พ่อ แม่ ครอบครัวแตกแยก อยู่ในชุสังคมที่เสี่ยงต่อการมีอบายมุขต่างๆ เช่น ใกล้
แหล่งมั่วสุมยาเสพติด และการแพร่ระบาดของวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อ ส่งผลต่อการเลียนแบบของนักเรียน 
ด้านเศรษฐกิจ  ผู้ปกครองมีรายได้ต่ า ในส่วนของปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย นโยบายภาครัฐในการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
   10.2.2 สภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นประเด็นปัญหา คือ ด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน
ที่เพ่ิมขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 วิชาหลัก ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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            เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปรากฏว่า  โรงเรียนค าม่วงอยู่ในต าแหน่ง  “ดาวรุ่ง 
(STARS)”  ในลักษณะ เอื้อและแข็ง  นั่นหมายถึง การมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสและสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็ง  ซ่ึงเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
5 

(ยอด
เยี่ยม) 

4 
(ดีเลิศ) 

3 
(ดี) 

2 
(ปาน
กลาง) 

1 
(ก าลัง
พัฒนา) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน √     

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ √     

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

√ 
    

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา
และผลจากการด าเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็น จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง แนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1. นักเรียนทุกระดับชั้น การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
      2. นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน กระบวนการเรียนวิชา IS ที่ผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับข้ันมัธยมศึกษา ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 กับ ปี
การศึกษา 2563 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น 
      4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    0-NET 
ส่งผลให้นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในนักเรียนขั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมข้ึนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.14  
  5. นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค าม่วงได้ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 41.38 ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายชองหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
 6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
   7. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรมอันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้ เป็นต้น โดย
การจัดโครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เพ่ือลดจ านวนขยะภายในโรงเรียน 
    8. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นไทย และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
     9. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้
ความแตกต่างของ ศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม อย่างมีความสุข 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตัวแทนนักเรียน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประหมายโรงเรียนค าม่วง 
     2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนได้ เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น เช่น เสริมทักษะอาชีพและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุมทอผ้า  ชุมนุมเบเกอรี่ และ
จัดให้มีสายการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น  
      3. ด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ KM TEAMS  โดย
ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย  ทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น การปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ปรับปรุงห้องพยาบาล ต่อเติม
ห้องส านักงานชั้นล่างอาคารสิริสินธุศาสตร์   การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์หน้า
อาคารสิริสินธุศาสตร์ ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและนักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
      4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   โดย
ใช้โปรแกรม SESA ในการบริหารระบบสารสนเทศ เพ่ือรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงส่งผล
ให้การบริหารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแบบเชิงรุก (Active Learning)  
ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น 
      2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดการเรียนรู้รายวิชา IS ที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
      3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      4. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
      5. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน  ด้วยการให้ค าแนะน า ชี้แนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
      6. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จัดท า PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 

จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1. ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนควบคู่กันไป เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษา 
      2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมมากขึ้น  
      3. โรงเรียนควรจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) ส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ 
   - การเขียน   - บูรณาการ                                            
       - การอ่าน       - การวัดและเรขาคณิต 
 - วรรณคดีและวรรณกรรม     - จ านวนและพีชคณิต 
             - หลักการใช้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  สาระการเรียนรู้ 
    - การเขียน    
    - การอ่าน        
    - การฟัง การดู และการพูด     
    - หลักการใช้ภาษาไทย         
    - วรรณคดีและวรรณกรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
  สาระการเรียนรู้ 
    - บูรณาการ                  
    - สถิติและความน่าจะเป็น 
    - จ านวนและพีชคณิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     
  สาระการเรียนรู้ 
    - เศรษฐศาสตร์     
    - ประวัติศาสตร์     
    - ภูมิศาสตร์        
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
  สาระการเรียนรู้ 
    - ภาษาและวัฒนธรรม           
    - ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    - ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
    - ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิขาท่ีตนสอน
หรืองานที่ตนเองรับผิดขอบ และสามารถเลื่อนหรือมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

       2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการก ากับติดตามอย่างชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละงาน 

 

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ควรจัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์  โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
     2. ควรจัดหาโสตทัศนอุปกรณ์ที่จ าเป็น ให้ครบทุกห้องเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
         2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 โรงเรียนค าม่วง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเยี่ยม 
 
 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนได้รับการเอาใจใส่จาก
คณะครู ผู้บริหารในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครองตลอดจน
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องให้ความรู้ช่วยเหลือและป้องกันปัญหาอย่างเข็มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สถานศึกษามีจุดเด่นที่ส าคัญ ที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของสถานศึกษา คือ วัฒนธรรม  
องค์กร ที่บุคลากรทุกฝ่ายมีการทุ่มเทเสียสละเพ่ือการท างานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเต็มที่ อดีต ผู้บริหาร 
และอดีตครูของสถานศึกษาผูกพันกับองค์กร กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนา สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และประการส าคัญ ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดีของความมีจิตสาธารณะ ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการยกย่องและให้เกียรติครู และมีการท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรครู อย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. ครูมีความทุ่มเทเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะและได้รับความร่วมมือจาก  
ผู้ปกครอง ในการร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน  

2. ครูด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดด้านจัดการสภาพแวดล้อมและระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ  
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

4. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงและตามความต้องการของ
ชุมชนและปฏิบัติจริงตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



30 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงขึ้น  
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. พัฒนาสภาพบริบท และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด และสวยงามมากข้ึน ให้เป็นแหล่ง  

เรียนรู้ที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. ครูควรน าเทคโนโลยี การใช้บริการจากการใช้ห้องสมุด สื่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากข้ึน ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ครูพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สื่อ ห้องสมุด ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  

2. โรงเรียนควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อจะได้น าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากที่พบ
ครูบางส่วนยังไม่สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้สมบูรณ์แบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรมีการการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรม 
กลุ่มสนใจ ทีมนักวิจัยเพ่ือเป็นเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งด้านความรู้ สื่อ อุปกรณ์และวิธีการที่
เหมาะสมและทันสมัย จะช่วยให้การวิจัยของครู 
ข้อเสนอแนะ  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างหรือโรงเรียน
ต้นแบบในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้ครบวงจร เช่น การท าเบเกอรี่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อน าไปสู่การ
ขยายยอดจ าหน่ายและการพัฒนาแพ็คเก็จให้มีความทันสมัย  

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาจนเป็นต้นแบบ เช่น 
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  

3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการอย่างต่อเนื่องสู่ระดับชาติและนานาชาติ  
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของครูและบุคลากรให้มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สถานศึกษาพัฒนาการคุณภาพศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม เนื่องจาก ด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด กระบวนการ และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือกระบวนการเรียนการสอนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
เหมาะสมกับระดับชั้น และวัย ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 41.92 มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 85.63 ผลประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 81.27 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาต่าง ๆ มีสุนทรียภาพในด้านศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา นันทนาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่
ดีของโรงเรียน รวมทั้งรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา และเนื่องจากสถานศึกษามีปัจจัยภายในที่เป็นจุดเด่นทั้งด้าน
ผู้บริหาร และบุคลากรครู และมีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส คือ การยอมรับ จากต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอื่น ๆ และ
ความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษา จึงควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการรักษามาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน(O-NET) จัดท าเป็นนวัตกรรม ต้นแบบของความส าเร็จในการรักษาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
ศึกษาจุดควรพัฒนาเพ่ือต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ท้าทายให้ถึงจุดสูงสุดโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
ของเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

- วงดนดรีวงโยธวาทิต  
ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผลการด าเนินงาน  

สถานศึกษาสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรมีการแต่งตั้งคณะท างานและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการรายงานและสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการและกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ ในรูปแบบ KM TEAMS พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดีและ
มีความต่อเนื่องในการพัฒนาผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนทุกฝ่ายเชื่อมั่นในคุณภาพของผู้เรียน  

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการสื่อสารด้วยภาษาจีน ฝรั่งเศส ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีความสามารถในการอภิปราย และแก้ปัญหาในสถาณ
การณ์ต่างๆจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การแข่งขันทางวิชาการต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
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ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากการทอผ้าแพรวา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบลายผ้าแพรวา การจัดท าโครงงาน 
การเรียนรู้วิชาชีพตามแผนการเรียน เช่น การท าเบเกอรี่ การท าเกษตร  

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร การขายผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ที่เป็นผลผลิตของผู้เรียนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการท างานมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงและมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทั้งด้านศาสนา
และงานบุญประเพณี เช่น บุญบั้งไฟ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา กิจกรรมจิตอาสาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนรู้จักยอมรับความแตกต่างปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา ได้รับการป้องกันปัญหายาเสพติด และการขับข่ีมอเตอไซค์ซ่ิ
งจากหน่วยงาน สภอ.ค าม่วง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งภายในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาสรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น  

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนได้รับการเอาใจใส่จากคณะครู ผู้บริหารในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องให้ความรู้ช่วยเหลือและป้องกันปัญหาอย่างเข็มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน  
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงขึ้น  
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ข้อเสนอแนะ  
 1. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยเฉพาะในระดับชั้นมะยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ต่ า 
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆให้เป็นแบบอย่างหรือโรงเรียน

ต้นแบบในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้ครบวงจร เช่น การท าเบเกอรี่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแพรวา เพ่ือ
น าไปสู่การขยายยอดจ าหน่ายและการพัฒนาแพ็คเก็จให้มีความทันสมัย  

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาจนเป็นต้นแบบ เช่น 
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  
 3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการอย่างต่อเนื่องสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
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ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการด าเนินงาน  

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน ติดแสดงตามอาคาร ป้ายนิเทศ สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2560 – 2563 และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 มีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ก าหนดหัวหน้าแต่ละฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ชัดเจน ในการบริหารงานวิชาการ ก าหนดงานวิชการ งาน
วัดผล และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการ เช่นงานหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ งานสื่อนวัตกรรม งานวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพ งานประกันคุณภาพ งานนิเทศภายใน ฯลฯ จากการ
สังเกตและข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ใช้พ้ืนที่ทุกส่วนอย่าง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ ป้ายนิเทศตามหน้าห้องเรียนทุกห้อง ตามอาคารเรียน 
สอดคล้องตามหน่วย/บทเรียน โดยครูเป็นผู้จัดท าโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ มีการติดอัตลักษณ์        
ค าขวัญ กลอน เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนชัดเจน มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งตามมุมต่างๆ ภายใน
อาคาร และ แหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้งมุม/ห้องเรียนธรรมชาติ สวนวิทยาศาสตร์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้ง
แฟ้ม/เล่มสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรายงานต้นสังกัด  
 สถานศึกษามีผลส าเร็จยืนยันตามท่ีสถานศึกษาประเมินตนเอง การบริหารจัดการได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง มีความร่วมกันระดมทุนทรัพย์เพ่ือพัฒนาบริบทใน
สถานศึกษา มีเกียรติบัติและโล่ ทั้งด้านผลการสอบ O-NET และผลงานครูเชิงประจักษ์ รางวัลชนะเลิศ OBEC 
Awards จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
 สถานศึกษามีจุดเด่นที่ส าคัญ ที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของสถานศึกษา คือ วัฒนธรรมองค์กร ที่
บุคลากรทุกฝ่ายมีการทุ่มเทเสียสละเพ่ือการท างานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเต็มที่ อดีต ผู้บริหาร 
และอดีตครูของสถานศึกษาผูกพันกับองค์กร กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนา สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และประการส าคัญ ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดีของความมีจิตสาธารณะ ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการยกย่องและให้เกียรติครู และมีการท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรครู อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ  
 ผู้บริหารควรพัฒนาบทความความเป็นผู้น าทางวิชาการ โดยน าผลการประเมินและข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ควรน าผลนิเทศการสอนไปจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning มีครูในแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รอ้ยละเท่าไร ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคการสอนแบบใดบ้าง เช่น แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
แบบร่วมมือ แบบใช้เกม แบบโต้วาที แบบการเขียนบันทึก แบบโครงงาน ฯลฯ และควร น าข้อมูลสารสนเทศ และผล
การติดตามไปใช้เพ่ือการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ตลอดจน กระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับชั้นน า
ผลการวัดและประเมินที่ด าเนินการอยู่แล้วไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
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ร่วมในการวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เป็นการประยุกต์และสร้าง
วัฒนธรรมการประเมินแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา เพ่ือเตรียม
เด็กและเยาวชนยุคใหม่ให้ทันกับโลกในศตวรรษที่ 21  
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาของชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
มีผลการประเมินสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ควรส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน และส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้รับรางวัล OBEC Awards มากขึ้น 
 

ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการด าเนินงาน  

สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด กระบวนการ และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการจัดการเรียน การสอนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้โดยมีผลงานครู
ระดับประเทศอยู่ตาม SAR ประกาศนียบัตร และโล่รางวัลที่ได้จากการสังเกต/การสัมภาษณ์/ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
สรุปการประเมินด้านที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
จุดเด่น  

1. ครูมีความทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ใน
การร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน  

2. ครูด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
ที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่สถานก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ด้านจัดการสภาพแวดล้อมและระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  

3. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ครูควรน าเทคโนโลยี การใช้บริการจากการใช้ห้องสมุด สื่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากข้ึน ให้
นักเรยีนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สื่อ ห้องสมุด ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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2. โรงเรียนควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อจะได้น าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากที่พบ
ครูบางส่วนยังไม่สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้สมบูรณ์แบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรมีการการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรม 
กลุ่มสนใจ ทีมนักวิจัยเพ่ือเป็นเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งด้านความรู้ สื่อ อุปกรณ์และวิธีการที่
เหมาะสมและทันสมัย จะช่วยให้การวิจัยของครู  
ข้อเสนอแนะ  

สถานศึกษาพัฒนาการคุณภาพศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม เนื่องจาก ด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด กระบวนการ และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการเรียนการสอนมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถตรงตามมาตรฐานของ
หลักสูตรเหมาะสมกับระดับชั้น และวัย ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 41.92 มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 85.63 ผล
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 81.27 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
น้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาต่าง ๆ  มี
สุนทรียภาพในด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา นันทนาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน รวมทั้งรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา และเนื่องจากสถานศึกษามีปัจจัย
ภายในที่เป็นจุดเด่นทั้งด้านผู้บริหาร และบุคลากรครู และมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส คือ การยอมรับ จากต้นสังกัด 
หรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ และความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษา จึงควรถอดบทเรียนความส าเร็จ
ในการรักษามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน(O-NET) จัดท าเป็นนวัตกรรม ต้นแบบของความส าเร็จในการรักษาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และศึกษาจุดควรพัฒนาเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ท้าทายให้ถึงจุดสูงสุดโดยกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์เชิงรุกของเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันดนตรีพ้ืนเมือง โปลาง เป็นกิจกรรมที่ดีควรพัฒนาให้

ต่อเนื่อง และรักษาวัฒนธรรมพ้ืนบ้านคู่กับชุมชน เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
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การประเมินความโดดเด่น 
ผลการประเมินความโดดเด่น 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

วงดนดรีวงโยธวาทิต 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)  
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)  
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)  
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น  

 

บริบทของสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนได้รับรางวัลวัลดีเด่น ผลงานครู

ระดับประเทศ หลายรายการ เช่น รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษาระดับจังหวัด 
โครงการการรางวัล “พระพฤหัสบดี..ครูดีของ สกสค.” และรางวัล OBEC Awards ระดับชาติ และส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนจนมีผลงานในระดับชาติ และมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเรียน จนมีผลงานโดดเด่นในเรื่องการ
แข่งขันวงดนตรีวงโยธวาทิต  

 

โอกาส  
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะที่พ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

เช่น การสร้างอาชีพจากการทักทอจากเส้นใยฝ้าย การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี และวงดนตรี  
วงโยธวาทิต ซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันวงโยธวาทิตในระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มีสักยภาพและยั่งยืน เป็นแบบอย่างได้  
 

อุปสรรค  
1. พื้นที่โดยรอบสถานศึกษามีจ านวนมากไม่สามารถพัฒนาและดูแลอาคารได้อย่างเต็มที่  
2. การขยายตัวของชุมชนมีอัตราการขยายตัว และพัฒนาเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว นักเรียน

มักจะขาดการให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยขอรับการสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและภาคเอกชน 
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ตอนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ  
       ผู้เรียนมทีักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับขั้น 
       โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ด้านภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน 
การเขียนตามตัวขี้วัดของ หลักสตูรและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบคน้ข้อมูล  หาค าตอบด้วยตนเอง เช่น  สรุป
ใจความส าคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมทั้งการพูด อ่าน และเขียนใน
โอกาสต่าง ๆ 
       นอกจากนี้ได้ด าเนนิการสง่เสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการด้วยการจัดกิจกรรมตามโครงการรักการอ่าน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กิจกรรมคัดกรองนักเรียนอ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง  
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด การท าหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษและวนัคริสต์มาส  กิจกรรมพัฒนาภาษาจีนและวนั
ตรุษจีน  และสอดแทรกในรายวชิาที่เรียน จงึส่งผลให้นักเรียนมผีล
การประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 66.24 
และมีผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์  และเขียน ในระดบั ดี
เยี่ยม ร้อยละ 88.94    
   มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรใน
โรงเรียนผ่านกระบวนการท างานที่เป็นระบบ ในรูปแบบ  KM 
TEAMS ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ 

     ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

     จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับชั้น  
มีความสามารถในการอ่าน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป    
ร้อยละ 57.76 
 
   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

จากสถิติข้างตน พบว่านักเรียนทุกระดับชั้น  
มีความสามารถในการเขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 76.48 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
     ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ร่วมคิดร่วมท า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความคิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและน า'ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ได้ เป็นตน้ โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เซ่น การ จัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน การใชป้ัญหาเป็นฐาน การใช้ค าถามเป็นฐาน 
เซ่น กิจกรรมการเรียนรู้วิซาการศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้โนสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะ  
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งดว้ยตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ 
โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต   
    โรงเรียนมอบหมายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทัง้มุ่งเน้นให้
นักเรียนมี ทักษะด้านการเรียนรู ้ทักษะตามการเรียนรู้ในศตวรรษที 
๒๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรมน าไปใช้
และเผยแพร่ได้ เชน่ รายวชิาการศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การ
สอนแบบบูรณาการสะเต็ม ศึกษา การสอนแบบโครงงาน 
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น กิจกรรมพัฒนา
โครงงานคณติศาสตร์ การจัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้  โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเปน็เลิศด้านการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โครงการเผยแพร่ความรู้เมนูอาหารและ
วัฒนธรรมไทยส่งผลให้ นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมมีการน าไปใช้และเผยแพร่ได้  
 

 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

 
      จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับมีผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 80.73 
 
 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS ปีการศึกษา 
2563 

 
    จากสถิติ พบว่า นักเรียนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรายวิชา IS ที่มีผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3 
ขึ้นไป ร้อยละ  83.85 
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4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
    ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การท างานอย่างสรา้งสรรค์ และมีคุณธรรม 
    โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
จัดการเรียน การสอนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพือ่
พัฒนาตนเองในการน าเสนอวิดทีัศน์  น าเสนองาน สง่งานโดย
ผ่านสื่อโซเชียล เชน่ E-Mail  line Facebook  YouTube 
นอกจากนี้ได้จดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  โครงการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริม ICT 
ของโรงเรียน  การพัฒนานักเรียนด้านการสร้างผลงาน
มัลติมีเดีย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูผู้สอนวชิาคอมพิวเตอร์เน้นให้นักเรียนใช้ 
คอมพิวเตอร์  ใช้สื่อเทคโนโลยี  โรงเรียนจัดพื้นที่ให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต  แนวทางการให้นักเรียนใช้
โทรศัพท์มือถือในการสืบค้นข้อมูล  ส่งผลให้นักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ และสื่อโซเชียสอย่างมีคุณภาพ  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตูร 
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดา้นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการตา่งๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
      ซึ่งโรงเรียนได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0-NET ส่งผลให้นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ 0-NET สูงขึน้ในรายวชิา 
วิทยาศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เพิ่มข้ึนในรายวชิาวทิยาศาสตร์    ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยร้อย
ละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ที่มีเกรดเฉลี่ย
แต่ละรายวชิาในระดับ 3 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562  

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 
ประจ าปีการศึกษา 2563   
 

 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ  
0-NET สูงขึ้นในรายวิชา วิทยาศาสตร์และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
    ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 2 ขึ้นไปทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2563 
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6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับขั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองาน
อาชีพ 
    โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพๆ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร มุ่งสอนทักษะอาชีพเพ่ือให้นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.
6 สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ กิจกรรม
แนะแนวแนะน าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาด เลือกสาขาวิชาเรียนที่สอดคล้อง และมีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  โดยมีการแนะแนวสาขา
วิชาชีพจากบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพค าม่วง 
    นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดท าโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ขึ้น เช่น การจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดยบูรณาการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้าพ้ืนบ้าน การจัดกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 การติดตาม
การศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

  
      สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  
     โรงเรียนค าม่วง  ได้มีการก าหนดทิศทาการพฒันาผู้เรียน
ในด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคอ์ย่างชัดเจนไว้ในกรอบ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการ  โดยก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น
บุคคลแห่งศตวรรษที่  21 บนวถิีความพอเพียง  ผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มี
คุณลักษณะและคา่นิยมตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มี
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้  
     โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคนให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) จัดท าโครงการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานและครอบคลุมทุกตัวชี้วดั 
อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการอบรมคุณธรรม ครูทุกคนร่วมกัน
อบรม สอดแทรกทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้  
กิจกรรมโฮมรูม การอบรมหน้าเสาธง       การประชุมระดับ 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ เช่น ค่ายอบรมโรงเรียน
คุณธรรม กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
ปฐมนิเทศ  ค่ายพทุธบุตรคู่ศีลธรรมน าปัญญา นักเรียนชัน้ ม.1 
และ ม.4  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  
โครงการสถานศึกษาสีขาวห้องเรียนสีขาว  กิจกรรมคัดกรอง
ยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว และโรงเรียนปลูกจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจดัโครงการค าม่วง 1A 3R มุ่ง
พัฒนาสู่ Zero waste School  เพื่อลดจ านวนขยะภายใน
โรงเรียน 
 
 

       ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2563 
 

    

     จากสถิติ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ   
ดีเยี่ยม  ร้อยละ 88.19 
   นอกจากนี้นักเรียนยังปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
โรงเรียนเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการเกี่ยวกับประเพณี การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรม
วันแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง โดยจะเชิญชวน ครู บุคลากรและ
นักเรียน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
และยังสืบสานภูมิปัญญาไทยโดยการจัดกิจกรรมท้ังใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเป็นฐาน  

นักเรียน จะแสดงออกได้อย่างชัดเจนเหมาะสมในทุกโอกาส 
ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีของจังหวัด ชุมชน หรือหมู่บ้านท่ีนักเรียน
อาศัยอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือ จะเข้าร่วมในกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ ท้ังด้านงานศาสนา  และงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีบุญ
บั้ ง ไฟ   งานวันลอยกระทง งานวัน เข้ าพ รรษา วันส า คัญ ทาง
พระพุ ทธศาสนา  อี ก ท้ั งนัก เรียนยั งมีส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนให้ความร่วมมือและมี
ส่ วนร่วมในกิจกรรม ท่ี เกี่ ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทุกโอกาสและทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ชุมชนจัดขึ้น  

4. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
     ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวัน
ตรุษจีน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เป็นต้น 
 

       นักเรียนโรงเรียนค าม่วงเป็นผู้ท่ียอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี ได้เป็นอย่างดี   
      สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 
 

 
    จากสถิติ  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาภายใน คิดเป็นร้อยละ 90.01 

5. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
    ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ รายงานสรุป
การคัดกรองนักเรียน รายงานสรุป SDQ รายงานสรุป EQ  
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแนะแนว  เป็นต้น 
 

      จากการด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย จึงส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนค าม่วง เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
     สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 
        
 
 
 
 
 
 
จากสถิติ  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายใน คิดเป็นร้อยละ 98.01  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก า
หดซัดเจน 
       สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งขาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  คณะ
บริหารโรงเรียนร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ประชุมร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT analysis) เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
น าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA  ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ตาม
รูปแบบ KM TEAMS และสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาในปีต่อไป  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็น ระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน และ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากร   และผู้ที่เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

      โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจสอดคล้องกับเอกลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กรที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและประเทศอย่างชัดเจนโดย ปรากฏ
ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  มาตรฐานการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
    
     โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA  ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ตาม
รูปแบบ KM TEAMS ซึ่งใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา   
      ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) โรงเรียนค าม่วง ปีการศึกษา 2563 

 
 
    ร้อยละของครูที่มีผลการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 
2563 
 

ระดับ จ านวนครู ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 67 95.71 
ดีมาก 3 4.29 

ดี - - 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ยอดเยียม 
มาตรฐานที่ 3 ยอดเยียม 
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตาม หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ
ด าเนินการประชุมวิชาการ เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความ
เหมาะสมและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย
ผู้ปกครอง ซึ่งหัวใจส าคัญของวิชาการคือการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งมีระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ทั้งนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ท า
ให้นักเรียน ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น เช่น จัดหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ  
หลักสูตรการมีงานท า  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจัด
ให้มีวิชาเลือกตามความสนใจชองผู้เรียน เป็นต้น 

ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทกุ
กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ที่หลากหลายแลสอดคล้องกับ
ความต้องการของทอ้งถิน่ โดยไดก้ารแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีโครงสร้างหลกัสูตร
สถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง ฯ  ตอบสนอง เป้าหมาย  วิสัยทัศน์
หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการก าหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้น  รายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมที่จัดในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อสาระ ความ
ยากง่าย ความซับซ้อนและมีการบูรณาการสภาพปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่าง
เหมาะสม  มีแผนการเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ  รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา สาระการ
เรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างทีจั่ดให้ผู้เรียน   และผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ  
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติม ตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศกึษา  มีการประเมินและการติดตาม
การใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปผลทุก
ภาคเรียน  มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทกุปี
การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร  
ผลการวิจัยชั้นเรียนของครู  และโรงเรียนยังมีระบบงาน
แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  แนะแนวทักษะชวีิต  
มีการจัดท าระเบียนสะสม และแฟ้มสะสมผลงานที่แสดง
เส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ซ่ึงการด าเนนิการเหล่านี้เป็นผลดีให้กับผูเ้รียน
ได้รู้ตัวตนและแนวทางการด าเนนิชีวิตของตนเอง สามารถ
เลือกเสน้ทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี
และทางโรงเรียนยังได้มีแนวทางในการวางแผน ออกแบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาหน้าได้เปน็อย่างดี       
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในสาชาวิชาที่ตนสอนหรืองานที่
ตนเองรับผิดชอบ สามารถเลื่อนหรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น หากมี
ครูชาดอัตรากาลังโรงเรียนเรียกบรรจุ หรือรับย้ายหรือประกาศ
รับครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ ตรงกับสาชาที่ขาด แคลน ขณะเดียว
ลันกลุ่มบริหารบุคคลยังได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทั้ง 
โรงเรียนเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ในวิชาชีพ โดยครูร้อยละ100 มีชั่วโมงการอบรม
พัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา อย่างน้อย 20 ชั่วโมง และจัดให้
บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือน าความรู้มาปรับปรุง 
และพัฒนาการตนเองในด้านวิชาชีพและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป   
     จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน โดยสร้าง
แนวทาง ปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งชองระบบเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยครูผู้สอนทุกคนต้อง
ประชุมท า PLC อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  ส่งผลให้
โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ค าสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563 

 

วิทยฐานะ จ านวน ร้อยละ 
คศ.1 3 4.48 

ช านาญการ 2 2.99 
 

    จากจ านวนข้าราชการครู ทั้งหมด 67 คน มีการพัฒนา
ด้านวิชาชีพจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 
 

การเข้าร่วมพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพของครูและบุคลากรทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม จ านวนครู
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

จัดท า  
ID -Plan 

70 100 

อบรม 70 100 
PLC 42 60 

จัดท า SAR 70 100  
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้   สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  เนื่องจากโรงเรียน
ค าม่วง กอ่ตั้งมา 46  ปีแล้ว ท าให้มีสภาพที่ทรุดโทรม กลุ่ม
บริหารทั่วไปจึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี้ 
  1. แต่งตั้งผู้ดูแลอาคารและสงแวดล้อม ซึ่งท าหนา้ที่ส ารวจ 
ตรวจสอบความผดิปกติของอาคาร น้ า ไฟฟ้า สื่อการเรียนการ
สอน  
  2. จากนั้นผู้ดูแลบนัทึกเสนอขอซ่อมแซม  
  3. กลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินการซ่อมหรือจัดหา หรือจัดจ้าง  
  4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 
  5. สรุปประเมินและรายงานผลเก็บเป็นสารสนเทศ เพื่อใช้เปน็
ข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
    ทั้งนี้ได้ด าเนนิการตามหลัก PDCA โดยค านึงถึงความสะดวก 
ปลอดภัย ร่มร่ืน ทันสมัยพร้อมใช้งาน  เช่น การปรับปรุงห้องน้ า
นักเรียน ปรับทัศนียภาพบริเวณหน้าอาคารสิริสนิธุศาสตร์  การ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ การ
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน  เป็นต้น 

      โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ อยู่ในสภาพ
มั่นคงปลอดภัย เหมาะสมพร้อมใช้ประโยชน์ และมี
การติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มีการส ารวจความพึง
พอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการสรุปประเมินรายงาน
การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในทุกภาค
เรียน และทางโรงเรียนยังจัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ที่น าระบบเทคโนโลยี
เข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และมีห้องน้ า โรงอาหาร 
ห้องประชุม ห้องสมุดครบ  ทุกแห่งสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความม่ันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
พอเพียงกับ จ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
ทุกครั้ง  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายใน สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่แสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา  
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้
    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา 
การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา โรงเรียนจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม SESA ในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานข้อมูลไปยังต้นสงักัดด้วย
ข้อมูลที่เป็นปัจจบุัน จงึส่งผลให้การบริหารเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และ ตรวจสอบได ้

     โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีื่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
รองรับการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  โดย
ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยทีี่แสดงการใช้เปน็ไปตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบนัทึกหลังแผน  
และรายงานการใชส้ื่อ  และจากการประเมินตนเอง พบวา่ 
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม   และโรงเรียนยังมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศถูกต้อง  เป็นปัจจบุันที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันขององค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
สามารถสบืค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ทันสมัย  มีการปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบนั   
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    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวขี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาทีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด 
กิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้
ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี 
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
  4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ 
  5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

1. โรงเรียนจัดท าหลักสูตร 
 - หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
- หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ 
 - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2. ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิซาที่
ปฏิบัติการสอน 
3. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครู
โรงเรียนค าม่วง  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active Learning  ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตาม
ความถนัดและความสนใจ   ให้ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ตนเอง 
4. มีการร่วมมือกันในการช่วยเหลือ แนะน า  ให้
ก าลังใจกันของครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้เกิดผลที่มีคุณภาพ 
โดยจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional 
learning community 
5. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน ด้วยการให้ค าแนะน า 
ชี้แนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
ในปีการศึกษา 2563  ครูที่มีผลการนิเทศภายใน 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.44 
6. ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 
 1 เรื่อง  เพื่อน าผลไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 
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3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
    ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้มีการ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อทั้ง
หลากหลาย 
    1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
    2. ชุมชนมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
      โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลัก PDCA 
  โดยการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย 
ได้แก่  
     1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น  บูรณาการทัศนศึกษา 
     2. จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นในรายวิชาพ้ืนฐาน   ส่งผลให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชนอย่างคุ้มค่า  
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์
ตรง  เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

    ครูโรงเรียนค าม่วง จ าท าสื่อและนวัตกรรมการสอน       
ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน

คน 
จ านวนสือ่ 
นวัตกรรม  

ภาษาไทย 8 8 
คณิตศาสตร ์ 9 9 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 20 
สังคมศึกษา ฯ 10 10 
การงานอาชีพ 3 3 
ศิลปะ 3 3 
สุขศึกษา และพลศึกษา 3 3 
ภาษาต่างประเทศ 11 11 

รวม 
67 67  

(ร้อยละ 100)  
 

       สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนค าม่วง ปีการศึกษา 
2563 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    โรงเรียนเนน้ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้าคิด  กลา้แสดงออก  เกิด
แรงจูงใจในการเรียนท าให้มีความสุขในการเรียน ส่งเสริมให้ครูยก
ย่องชมเชยนักเรียนเมื่อนักเรียนท าความดทีั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมา
โรงเรียนอย่างมีความสุข เช่น กจิกรรมโฮมรูม การมอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่ท าความดีหรือได้รับรางวัลตา่ง ๆ เปน็ต้น ในแต่ละห้องที่มี
วัสดุอุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน  
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว  

     การบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นต่อ การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกของครูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย
รูปแบบให้นักเรยีนประเมินการจัดการเรยีนรู้ในช้ันเรียน
ของครูแต่ละคน แล้วน าผลมาสะท้อนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียน เชิงบวกของตนเอง  ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร  จุดที่
ควรปรับปรุงพัฒนาในด้านใดบ้าง ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียนหรือไม่ และสามารถน ามาปรับใช้ในปีการศึกษา
ต่อไปได้เป็นอย่างดสี าหรับครผูู้สอน  

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
      ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พฒันาการเรียนรู้ 
     1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
     2. มีขัน้ตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเปน็ระบบ 
     โรงเรียนด าเนนิการวัดประเมินผลนักเรียน ตามแนวทางการ
ประเมินผล การเรียนรู้ของหลักสูตรโรงเรียนซึ่งมีขั้นตอน ดงันี้ 

       ครูโรงเรียนค าม่วงมีเครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงและ
อิงมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งครูแต่ละคนมีรูปแบบ
วิธีการวัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่
ละรายวิชา  และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการออกแบบการวัดและประเมินผลร่วมกับ
ครู  โดยประเมินผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง   อีก
ทั้งยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทราบผลการประเมิน
ในทุกระยะ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเอง และแก้ไขในข้อที่ผิดพลาดที่เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  ไปจนถึงการตัดสินผลการพัฒนาผู้เรียน   
โรงเรียนได้ร่วมกันก าหนดและวางแผนด าเนินการ
ร่วมกัน ซึ่งนักเรียนสามารถทราบผลการวัดและ
ประเมินได้จากครูผู้สอนได้เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว
ผ่านระบบ SGS ได้  และเม่ือมีการประเมินผลไม่
เป็นที่พอใจ เช่น กรณีนักเรียนมีติด 0 ร มส หรือ
ขาดเรียนบ่อย ไม่มีคะแนน ไม่ท างานส่ง ครูจะ
ติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องและประสานไปยัง
ผู้ปกครองให้ทราบ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน     
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  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้   ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคนและ
ผู้ปกครองทราบ เพื่อน าผลมาพัฒนาตนเองโดย 
     1. แจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผลคะแนนเมื่อสิ้นภาค
เรียนในโปรแกรม SGS 
   2. งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแจ้งก าหนดการซ่อม
เสริมและสอบแก้คะแนน 
   3. ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ในวันการ
ประชุมปกครอง 
    4. กิจกรรม PLC  
    5. วจิัยในขั้นเรียน  
    6. การนิเทศภายใน 
    ส่งผลให้นักเรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและการน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรๆ 

      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้  สถานประกอบการ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จัก
บูรณาการการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้  และในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูมี
ร่องรอยการบันทึกผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได้  มีการท าวิจัยในชั้นเรียนที่แสดง
ศักยภาพ  ทักษะ ความรู้และคุณลักษณะนิสัยของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชาใน
แต่ละกลุ่มศักยภาพ  และครูยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกภาคเรียนและทุกโอกาส  โดยให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นภาคเรียนครูทุกคนได้น า
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหาอุปสรรค มาเป็น
ฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรยีน
ต่อไป  โดยมีการรายงานผลการพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) ต่อผู้บริหารโรงเรียนทราบอย่างเป็นรูปธรรม
ในทุกภาคเรียน  
 

กิจกรรม จ านวนครู ร้อยละ 
PLC 42 60 

นิเทศการสอน 100 100 
วิจัยในชั้นเรียน 100 100 
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ส่วนที่  3 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

 

สรุปผล 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษาและ
ผลจากการด าเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็น จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง แนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1. นักเรียนทุกระดับชั้น การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
      2. นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียน
วิชา IS ที่ผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ  83.84 
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับข้ันมัธยมศึกษา ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 กับ ปี
การศึกษา 2563 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น 
      4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0-NET 
ส่งผลให้นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในนักเรียนขั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2562  
 
 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1. ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนควบคู่กันไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษา 
     2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้าน
ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมมากข้ึน  
     3. โรงเรียนควรจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) 
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าปี
การศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
   สาระการเรียนรู้    
      - การเขียน                    - วรรณคดีและวรรณกรรม 
      - การอ่าน                     - หลักการใช้ภาษาไทย 
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  สาระการเรยีนรู ้
    - บูรณาการ                        - การวัดและเรขาคณติ 
    - จ านวนและพีชคณิต 
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5. นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค าม่วงได้
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 41.38 ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายชองหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
สาระการเรียนรู ้
- การเขียน   - การอ่าน       - การฟัง การดู และการพูด     
- หลักการใช้ภาษาไทย        - วรรณคดีและวรรณกรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   สาระการเรียนรู ้
- บูรณาการ                 - สถิติและความนา่จะเป็น 
- จ านวนและพีชคณิต 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ    สาระการเรียนรู้ 
- เศรษฐศาสตร์    - ประวัติศาสตร์    - ภูมิศาสตร์        
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  สาระการเรียนรู้ 
- ภาษาและวัฒนธรรม          - ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษากับความสมัพันธ์กับชุมชนและโลก 
- ภาษากับความสมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1. นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม  
  2. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรม
อันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ดังนี้ เป็นต้น โดยการจัดโครงการนักเรียนโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero waste) เพ่ือลดจ านวนขยะภายในโรงเรียน 
   3. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นไทย และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้
ความแตกต่างของ ศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม อย่าง
มีความสุข 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

    1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตัวแทนนักเรียน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประหมายโรงเรียนค า
ม่วง 
    2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่
ท าให้นักเรียนได้ เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น เช่น เสริมทักษะอาชีพและลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุมทอผ้า  ชุมนุมเบเกอ
รี่ และจัดให้มีสายการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน 
เป็นต้น  
     3. ด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการ
ขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ KM TEAMS  โดย
ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย  ทันสมัยพร้อมใช้งาน 
เช่น การปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ปรับปรุงห้องพยาบาล 
ต่อเติมห้องส านักงานชั้นล่างอาคารสิริสินธุศาสตร์   การ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
หน้าอาคารสิริสินธุศาสตร์ ส่งผลให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีและนักเรียนได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียน
จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ   โดยใช้โปรแกรม SESA ในการบริหาร
ระบบสารสนเทศ เพ่ือรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วย
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้การบริหารเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

    1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิขาที่ตนสอนหรือ
งานที่ตนเองรับผิดขอบ และสามารถเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น 
      2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการก ากับติดตามอย่าง
ชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละงาน 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

     1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการแบบเชิงรุก (Active Learning)  
ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น 
     2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดการเรียนรู้รายวิชา IS ที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     4. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีวิธีการ
วัดผ ลและป ระ เมิ น ผลที่ มี คุ ณ ภ าพ  ด้ วย วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน 
     5. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน  ด้วยการให้
ค าแนะน า ชี้แนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 
     6. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จัดท า PLC เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

    1. ควรจัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผล
การเรียนที่ไม่พึงประสงค์  โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
    2. ควรจัดหาโสตทัศนอุปกรณ์ที่จ าเป็น ให้ครบทุก
ห้องเรียน 
 

 
แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  
ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
          2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  ก   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                              ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ภาคผนวก  ข   ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                             เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2563 

ภาคผนวก  ค   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                   ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนค าม่วง 

ภาคผนวก  ง   ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา  2563 
ภาคผนวก  จ   บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ภาคผนวก  ก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
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ค าสั่งโรงเรียนค าม่วง 

ที่ 322/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 
2561 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลและน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โรงเรียนค าม่วง จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
   

        1. ว่าที่ พันตรี ประพันธ์ พบูประภาพ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   ประธานกรรมการ 
        2. นายอัคเรศศ์  ป้องกัน              ผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
        3. นางบุศรา  พลเชียงสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ  
 4. นางวรรณิภา เคนมี รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
 5. นายสุขสันต์  สารบรรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
        6. นายก าพล  พลเชียงสา ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา       กรรมการ                 
        7. นายประสงค์  เทียบจันทึก            ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา       กรรมการ 
        8. นางสาวสุพรรษา  พอลีละ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
        9. นายรุ่งอนันต์  ศิลวิชัย คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
        10. นายสามารถ  สวัสดี           ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
        11. นางสาวนตชา  จันทะหงษ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      12. นางอ่ิมทอง  ปัญญา                  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
    13. นางสาวออนวดี  สันประภา     คร ู กรรมการและเลขานุการ 
    14. นางสาวอรวดี  ศรีบัว    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
    15. นางสาวอรวรรณ  สารขันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    16. นางเยาวเรศ  ปิ่นขจร ครูช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          

มีหน้าที ่  1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
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 2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
       ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการ
สืบไป 
 
                                        สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
                                                               (ลงชือ่)  
                                                                            ( นายอัคเรศศ์  ป้องกัน ) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง   
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ภาคผนวก  ข 
 

ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2563 
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ประกาศโรงเรียนค าม่วง 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาไทย
ในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ.2561 โรงเรียนค าม่วง ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร 
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภายภายนอก  
 โรงเรียนค าม่วง จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
                                                                (นางจารุวรรณ  รัตนมาลี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนค าม่วง 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 
............................................................................................... 

 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
     2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 มีด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนค าม่วง 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

………….…………………………………………………. 
มาตรฐานการศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 68 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  ได้ระดับดีขึ้นไป 
 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ  78 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ได้ระดับดี
ขึ้นไป 
 1.3 นักเรียนร้อยละ  65  สามารถแนะน าตนเอง  ครอบครัว  สถานศึกษา และสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย
ได้ 
 1.4 นักเรียนร้อยละ  58  สามารถแนะน าตนเอง  และสนทนาภาษาจีนอย่างง่ายได้ 
 1.5 นักเรียนร้อยละ  78 มีความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
     2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 2.1 นักเรียนร้อยละ 87 มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ระดับดีเยี่ยม 
 2.2 นักเรียนร้อยละ  68  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน 1 โครงงาน 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

3.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 87 มีความสามารถในการประดิษฐ์ชิ้นงาน อย่างน้อย 1 
ชิ้นงาน 

3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 83 มีความสามารถในการท าโครงงาน 1 โครงงาน   
    4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

4.1 นักเรียนร้อยละ 95 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
4.2 นักเรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน 
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     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1 นักเรียนร้อยละ 86 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

5.2 นักเรียนร้อยละ 76 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.3 นักเรียนร้อยละ 76 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.4 นักเรียนร้อยละ 86 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.5 นักเรียนร้อยละ 86 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.6 นักเรียนร้อยละ 86 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขั้นไป 
5.7 นักเรียนร้อยละ 86 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ขั้นไป 
5.8 นักเรียนร้อยละ 86 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ขั้นไป 
5.9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ันร้อยละ 3 
     6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 6.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 100 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ  
 6.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อวิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 
 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 1.1 นักเรียนร้อยละ 100 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
       1.1.1 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของ
ชาติ มีความสามัคคี   
      1.1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
      1.1.3 ยึดมั่น ศรัทธา และปฎิบัติตนตามหลักของศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
      1.1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 1.2 นักเรียนร้อยละ 96 ซื่อสัตย์สุจริต 
      1.2.1 ประพฤติตนต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง  ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

1.3 นักเรียนร้อยละ 85 มีวินัย 
            1.3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อ่ืน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในการท างาน 

1.4 นักเรียนร้อยละ 95 ใฝ่เรียนรู้ 
           1.4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
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           1.4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.5 นักเรียนร้อยละ 95 อยู่อย่างพอเพียง 
     1.5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
     1.5.2 มีภูมิคุ้มกันที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 

1.6 นักเรียนร้อยละ 85 มุ่งม่ันในการท างาน 
     1.6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วย
ตนเอง 
      1.6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่นย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย  

1.7 นักเรียนร้อยละ 95 รักความเป็นไทย 
        1.7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
        1.7.2 มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ  มีมารยาทงดงามแบบไทย 
             1.7.3 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
        1.7.4 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 

1.8 นักเรียนร้อยละ 95 มีจิตสาธารณะ 
        1.8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทน 
            1.8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
     2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 2.1 นักเรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 

2.2 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
2.3 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม   

   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี 
     4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 4.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 4.2 นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
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  2.1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน และน าไปปฏิบัติได้จริง 
  2.1.2 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA   ในการขับเคลื่อนระบบ
คุณภาพ KM TEAMS 
  2.2.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    

2.3 มีด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  2.3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  2.3.2 โรงเรียนมีหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart  Class) 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.4.1 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID –plan) อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
  2.4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 20 
ชั่วโมง / ป ี
  2.4.3 โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 
  2.4.4 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
  2.5.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน  แหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด ปลอดภัยเพียงพอ
ส าหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 

2.5.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  

  2.6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ 
  2.6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

  3.1.1 ครูทุกคนมีการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active  Learning) 
  3.1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
  3.1.3 ครูร้อยละ 73 มีวิธีหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 วิธี  

           3.1.4 ร้อยละ 98  จดัการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  3.2.1 ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.3.1 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.3.2 ครูและนักเรียนทุกคนหาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน
ห้องเรียน 

  3.3.3 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมชั้นเรียนน่าอยู่ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

  3.4.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาที่สอน 
  3.4.2 ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
และหลากหลาย 
  3.4.3 ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพ่ือประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
  3.4.3 ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
            3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
  3.5.2 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกวา่ เป้าหมายทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสงูกว่าเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคดิเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ และแก้ปัญหาได ้
ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเอง และสงัคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชัน้ที่สงูขึ้น และการท างานหรืองาน
อาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเปา้หมายทีส่ถานศึกษาก าหนดเปน็ แบบอยา่งได้  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย  
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างาน
หรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไป ตาม เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได ้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง ได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย  
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน การปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการ น าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และเป็นแบบอย่างได้  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
งาน  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี ความ
ปลอดภัย  
2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ใน การปฏิบัติ  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความ
ปลอดภัย  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

ดี 2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบรบิทของ สถานศึกษา เป็นไป
ได้ในการปฏบิัติ  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดัเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
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ปานกลาง 2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา 

ก าลังพัฒนา 2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม        จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิต
ได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนไดแ้สวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ น าผลมาพฒันาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ     จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิต
ได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี     จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการ เรียนรู้ 

ปานกลาง     จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ก าลังพัฒนา     จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนค าม่วง 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนค าม่วง  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในเรื่องการ
อ่านได้ระดับดีขึ้นไป 
     1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาไทย ได้ระดับดีข้ึนไป 
     1.3 นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้  
     1.4 นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนอย่างง่ายได้ 
     1.5 นักเรียน มีความสามารถในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 

 
68 

 
78 

 
65 
58 
78 

 
66.24 

 
85.59 

 
 

81.80 
87.71 
83.46 

 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน
และเขียนภาษาไทย 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
     2.1 นักเรียนมีผลการประเมินการอา่น  คิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ระดับดีเยี่ยม 
     2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน 1 โครงงาน 

 
 

87 
68 

 
 

88.94 
94.18 

 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    3.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีความสามารถในการประดิษฐ์
ชิ้นงาน อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
    3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีความสามารถในการท าโครงงาน 1 
โครงงาน 

 
87 
 

83 

 
100 

 
95.59 

 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 

 
- รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
    4.2 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน 

 
95 
85 

 
100 
90 

 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 
    5.2 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
    5.3 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 
ขึ้นไป 
    5.4 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 
    5.5 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
    5.6 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขั้นไป 
    5.7 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ขั้นไป 
    5.8 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ขั้นไป 

 
86 
76 
76 

 
 
 
 
 
 

86 
86 

 
 
 
 
 
 
 

86 
86 
86 

 
 

85.03 
 

83.46 
 

83.07 
 
 

 

81.80 
 

85.80 
 
 
 

93.87 
 

95.50 
 

95.05 

 
 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    6.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
    6.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อวิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 

 
100 

 
85 

 
 

100 
 

93 
 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  
- รายงานการแนะแนวการศึกษา
ต่อ 
 - สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน
ชั้น ม.3 ม.6 
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ประเด็นพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 

1.2 คุณลุกษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดีข้ึนไป 
   1.1 นักเรยีนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
   1.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต         
   1.3 นักเรียนมีวินัย        
   1.4 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
   1.5 นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง     
   1.6 นักเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
   1.7 นักเรียนรักความเป็นไทย     
   1.8 นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

 
 
 

100 
96 
85 
95 
95 
85 
95 
95 

 
 
 

92.88 
98.10 
97.99 
97.92 
98.38 
98.21 
98.43 
98.36 

 
 
 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
   2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
   2.3 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม   

 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

 
เทา่กับค่าเป้าหมาย 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

 
- รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย 
- รายงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- รายงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม 

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  บนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกีฬาภายใน 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันคริสมาสต์ 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตรุษจีน 
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4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
   4.1 นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
   4.2 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
85 
100 

 
66.72 
100 

 
ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

- รายงานผลการเฝ้าระวังภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
- รายงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย  ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม    
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ชัดเจน 
     1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน และน าไปปฏิบัติได้จริง 
     1.2 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
- แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  
ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ KM TEAMS 
     2.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

-รายงานวิธีการและผลการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์
คุณภาพ ScQA 

3. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 
     3.2 โรงเรียนมีหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart  Class) 

 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 

 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ 
 (Smart  Class) 
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4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     4.1 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID –plan) 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง/ปี 
    4.3 โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 
    4.4 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
60 
 

100 
 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

 
- แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(ID – plan) ของครู 
- รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของครู 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
   5.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน  แหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด 
ปลอดภัยเพียงพอส าหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
   5.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
 
- เอกสารสารสนเทศโรงเรียน 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
    6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ 
    6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
- เอกสารสารสนเทศโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ประเด็นการพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ
ประเมิน 

การ
เปรียบเทียบ 

หลักฐาน /เอกสาร 
/ร่องรอย 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   1.1 ครูทุกคนมีการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active  Learning) 
   
   1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    
   1.3 ครูมีวิธีหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 วิธี  
    
1.4 ครจูัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์  
โดยมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
100 

 
100 

 
73 
 

98 

 
100 

 
100 

 
75 
 

100 

 
เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- รายงานการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    1.1 ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

- ทะเบียนสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   3.1 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    
   3.2 ครูและนักเรียนทุกคนหาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานในห้องเรียน 
    
   3.3 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมชั้นเรียนน่าอยู่ 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

 

เท่ากับคา่
เป้าหมาย 
เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

 

- รายงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
(Scantool) 
- รายงานการนิเทศ
การเรียนการสอน 
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ประเด็นการพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย  ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   4.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาที่สอน 
   4.2 ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
และหลากหลาย 
   
   4.3 ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพ่ือประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
   
   4.3 ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

 
เทา่กับค่าเป้าหมาย 

 
- แบบบันทึกการส่ง
แบบทดสอบ 
- แบบประเมินต้นฉบับ
แบบทดสอบ 
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
   5.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
100 

 
100 

 
60 
 

100 

 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

- รายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 
- แบบบันทึกนิเทศการสอน 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนค าม่วง 
สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม  
 

 
ว่าที่ พันตรี      ประธานกรรมการ 
        (ประพันธ์     พบูประภาพ)   

        .  
                       ลงชื่อ       รองประธานกรรมการ 

      (นายอัคเรศศ์  ป้องกัน)              
 
ลงชื่อ      กรรมการ     
      (นางบุศรา  พลเชียงสา) 
 
ลงชื่อ      กรรมการ     
     (นางวรรณิภา เคนมี)             

 
ลงชื่อ      กรรมการ     
     (นายสุขสันต์  สารบรรณ์) 

 
ลงชื่อ       กรรมการ   
   (นายก าพล  พลเชียงสา)      
 
ลงชื่อ      กรรมการ     
                    (นายประสงค์  เทียบจันทึก)   
 
ลงชื่อ      กรรมการ     
                    (นางสาวสุพรรษา  พอลีละ)   
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ลงชื่อ      กรรมการ     
                    (นายรุ่งอนันต์  ศิลวิชัย)   
 
 
ลงชื่อ      กรรมการ     
                    (นายสามารถ  สวัสดี)   
 
 
ลงชื่อ      กรรมการ  

               (นางสาวนตชา  จันทะหงส์) 
    
 

ลงชื่อ      กรรมการ     
      (นางอ่ิมทอง  ปัญญา) 
 
 
ลงชื่อ      กรรมการและเลขานุการ     

                 (นางสาวออนวดี    สันประภา)     
 

 
ลงชื่อ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

        (นางสาวอรวดี      ศรบีัว)    
 

                
 ลงชื่อ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

                         (นางสาวอรวรรณ  สารขันธ์) 

 
 
ลงชื่อ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

                    (นางเยาวเรศ        ปิน่ขจร) 
                
       



84 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
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ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
ผลงานผู้บริหาร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
1 นายอัคเรศศ์  ป้องกัน รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

ประจ าปี 2563  
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ

ไทย (ส.บ.ม.ท.) 
 
ผลงานครูระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
1 นางอ่ิมทอง  ปัญญา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เหรียญเงิน ระดับชั้น ม.ต้น 
ด้านบริหารการจัดการยอดเยี่ยม 

สพฐ. 

ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ 
ท านองสรภัญญะ ระดับประเทศ 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

2 นายฐิติสิทธ  นิลโสม รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2563 คุรุสภา 
3 นางสาวน้ าฝน  สาโยธา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรม
ทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ตาม
โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเภททีม เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมสมรรถนะส าคัญและทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ระดับ ม.ต้น หัวข้อ “รู้เท่าทัน
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี” ผลงาน
เรื่อง “วุ่นวาย” 

สพฐ. 

4 นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย 
การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

5 นายปัญญา  มีฤทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2564  สพฐ. 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
6 นางวรรณิภาภรณ์      

          ยนยุบล 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 

7 นางรุ่งฤดี   ค าจันทร์ดี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
8 นางชบาไพร  กรับทอง รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
9 นางสาวออนวดี   

          สันประภา 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 

10 นางสาวอรวดี ศรีบัว รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
11 นางเยาวเรศ  ปิ่นขจร รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
12 นางสาวภาสุนี  ค าพันธ์ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
13 นางจินตนา  สวัสดี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
14 นางสาวสุพรรษา พอลีลา รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
15 นางสาวโชติกา    

          ภูมิศาสตร ์
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 

16 นางสาวทัศพร   
          ประดับเพชร 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 

17 นางสาวสุนิจ  วิลาศร ี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
รางวัลโอทอปจูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 
2020 ชื่อผลงาน การออกแบบลวดลายผ้าไหมแพร
วาโดยใชโ้ปรแกรม GSP ประเทศผ้า เครื่องแต่งกาย 

กรมพัฒนาชุมชน 

 
ผลงานครูระดับจังหวัด/ระดับภาค 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
1 นางอ่ิมทอง  ปัญญา ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการบรรยายธรรม 

ระดับภาค 
กรมศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 
รางวัลพระพฤหัสบดี  ประเภทบุคคล กลุ่มครู
และคณาจารย์  ระดับจังหวัด 

สกสค. 

2 นายปัญญา  มีฤทธิ์ รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม. 24 
3 นางสาวสุนิจ  วิลาศร ี รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม. 24 
4 นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

2 การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ ระดบั
มัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงลว้น 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
1 เด็กหญิงรักลดา รักชาติ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงาน

นักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบ
ออนไลน์ (คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้นแบบที่มี
สมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประเภททีม เกี่ยวกับการส่งเสริม 
สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 ระดับ ม.ต้น หัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี”  
ผลงานเรื่อง “วุ่นวาย” 

สพฐ. 

รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ 
ท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2564 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน เพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจ าปี 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 
10 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สพฐ. 

รางวัลโอทอปจูเนียร์ (OTOP Junior 
Contest) 2020 ชื่อผลงาน การออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมแพรวาโดยใช้โปรแกรม GSP 
ประเทศผ้า เครื่องแต่งกาย 

กรมพัฒนาชุมชน 

2 นางสาวรุจิเรศ  ลังภูร ี รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ 
ท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
3 เด็กชายนันธภัทร์  สีอุดม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงาน

นักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ 
(คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภท
ทีม เก่ียวกับการส่งเสริม 
สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 ระดับ ม.ต้น หัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี”  
ผลงานเรื่อง “วุ่นวาย” 

สพฐ. 

4 เด็กหญิงอารยา  ขันพิมูล รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงาน
นักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ 
(คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภท
ทีม เก่ียวกับการส่งเสริมสมรรถนะส าคัญและ
ทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 ระดับ ม.ต้น หัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี”  
ผลงานเรื่อง “วุ่นวาย” 

สพฐ 

5 เด็กหญิงอุมาพร  ราชติกา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงาน
นักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ 
(คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภท
ทีม เก่ียวกับการส่งเสริม 
สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 ระดับ ม.ต้น หัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี”  
ผลงานเรื่อง “วุ่นวาย” 

สพฐ. 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
6 เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงาน

นักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ 
(คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภททีม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถนะส าคัญและทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ระดับ ม.ต้น หัวข้อ “รู้เท่า
ทันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี” 
ผลงานเรื่อง “วุ่นวาย” 

สพฐ. 

7 นางสาวปนัสยา  เกื้อกูล รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

8 นางสาวศรัญญา  เกื้อกูล รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

9 นางสาวสุพัตรา  ภูมิรินทร์ 
                     

รางวัลโอทอปจูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 
2020 ชื่อผลงาน การออกแบบลวดลายผ้าไหม
แพรวาโดยใช้โปรแกรม GSP ประเทศผ้า เครื่อง
แต่งกาย 

กรมพัฒนาชุมชน 

10 นางสาวรวิพร  ค าฮัง รางวัลโอทอปจูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 
2020 ชื่อผลงาน การออกแบบลวดลายผ้าไหม
แพรวาโดยใช้โปรแกรม GSP ประเทศผ้า เครื่อง
แต่งกาย 

กรมพัฒนาชุมชน 

11 เด็กหญิงนนทกานต์       
               บาลศร ี

รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

12 เด็กหญิงชนาภา   
               ทองสาร 

รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

13 นางสาวพันธิกา   
               เรืองแสน 

รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ ท านอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา  
ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
14 นายปวรุตม์ บุตรวัง เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน เพ่ือ

รับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจ าปี 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 
10  ประเภทนักเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

สพฐ. 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการ
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ผลงานนักเรียนระดับจังหวัด/ระดับภาค 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
1 เด็กหญิงรักลดา  รักชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 

บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา  
กรมศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 
สวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

2 นางสาวรุจิเรศ  ลังภูร ี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 
สวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3 นางสาวปนัสยา  เกื้อกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 
สวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

4 นางสาวศรัญญา  เกื้อกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 
สวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

5 เด็กหญิงนนทกานต์  บาลศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 
สวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

6 เด็กหญิงชนาภา  ทองสาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 
สวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
7 นางสาวพันธิกา  เรืองแสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด 

สวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ  
ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

8 นางสาวนิรัญญิการ์  
          สุริยะแก่นทราย 

รางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ผู้จัดท า 
 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. นายอัคเรศศ์    ป้องกัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 
  2. นางบุศรา  พลเชียงสา รองผู้อ านวยการ 
  3. นางวรรณิภา  เคนมี  รองผู้อ านวยการ 
  4. นายสุขสันต์  สารบรรณ์ รองผู้อ านวยการ 
  5. นายก าพล  พลเชียงสา ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  6. นายประสงค์  เทียบจันทีก ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม 
  1. นางสาวออนวดี     สันประภา     คร ู
  2. นางเยาวเรศ         ปิ่นขจร  ครูช านาญการ 
     3. นางสาวอรวดี       ศรีบัว     ครูช านาญการพิเศษ  
     4. นางสาวนลิน  พลโคกก่อง คร ู
           5. นางสาวอรวรรณ ์ สารขันธ์     ครูช านาญการพิเศษ  
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