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คํานํา 
 

  รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร เปนการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ไดแก คุณภาพของผูเรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิเคราะห
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาใหตนสังกัดและสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอม
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนครเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดใชใน
การประเมินภายในของสถานศึกษาและหวังเปนอยางยิ่งวาขอสรุปจากการนําเสนอในรายงานการประเมิน
ตนเอง จะเปนสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะนําไปใชพัฒนาสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและดี
ยิ่งข้ึนตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขท่ี 100 ถนนกสิกรทุงสราง หมูท่ี 15 ตําบลศิลา อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีบทบาทในการจัดการศึกษาในระบบ เปดสอนต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลศิลา อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีจํานวนบุคลากรในโรงเรียนท้ังหมด 132 คน แยกเปนผูบริหาร 5 คน ครูผูสอน 
จํานวน  97 คน ครูพิเศษและครูชาวตางชาติ จํานวน 11 คน และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ จํานวน 19 คน  มีจํานวน
นักเรียนท้ังสิ้น 1,703 คน ในปการศึกษา 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ ปรากฏวามีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาของโรงเรียน
ขามแกนนคร สรุปไดดังนี้  

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ในภาพรวมอยูในระดับ 4 ดีเลิศ 

โดยมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับ 4 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูใน
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ 5 
ยอดเยี่ยม มีรายละเอียดดังนี้ 

     

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 
รอยละ ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
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ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 91.60 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

90.08 5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4 ดีเลิศ 
 
2. กระบวนการดําเนินงาน 

     โรงเรียนขามแกนนครมีกระบวนการดําเนินงานท่ีทําใหมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 
ดังตอไปนี้  

2.1  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน โรงเรียนขามแกนนครบริหารจัดการเพ่ือใหโรงเรียนมุงสู

ความเปนเลิศตามกลยุทธท่ีสําคัญ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนท้ังระบบ  

ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรบุคคลและดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวยระบบคุณภาพ PDCA และมีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยใช 

KKN-Model รวมกับพลังการทํางานเปนทีม (Power of Teamwork) โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
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สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จํานวน 62 กิจกรรม ในทุกกลุมสาระการเรียนรูตามท่ี
วางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2561 สําหรับดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน จํานวน 35 กิจกรรม นอกจากนี้ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยใหกับนักเรียน โรงเรียนไดพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน มีการสรางเครือขายความรวมมือจากผูปกครอง 
นักเรียนและผูเก่ียวของ ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ฝกใหนักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน
สุข และมีจิตสาธารณะตามบริบทของโรงเรียน  

2.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนขามแกนนครมีการบริหาร
จัดการตามโครงสรางการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดภารกิจหลักคือ 
“พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผูเรียนเปนสําคัญ” โดยการรวมมือในการดําเนินงานของผูบริหารและคณะครู
โรงเรียนขามแกนนครกอใหเกิดนวัตกรรมท่ีนาภาคภูมิใจ คือ KKN-Model เปนการรวมพลังทีมเพ่ือใหผูบริหาร
และครูทุกคนท่ีมีความรูความสามารถในการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนมีความรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล ใสใจ
ดูแลนักเรียนดวยความเอ้ืออาทร เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชระบบคุณภาพ PDCA เปนแรงขับเคลื่อนหมุนรอบไปสูความสําเร็จ บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงค โรงเรียนมีโอกาสเชิงกลยุทธ (Strategy Opportunities) คือมีวัฒนธรรมองคกรแบบเก้ือกูล 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีเครือขายผูปกครองเขามามีสวนรวมอยางเขมแข็ง 
ไดรับการสนับสนุนดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา
และครูในโรงเรียนเปนอยางดี ครูและนักเรียนมีทักษะชีวิตและจิตอาสาทําใหโรงเรียนไดรับการยอมรับและมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหมีโอกาสไดรับการสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนเสมอมา 

2.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนขามแกนนคร 

ไดนําขอกําหนดหลักสูตรและกระบวนการถายทอดสูการปฏิบัติใหกับครูทุกคนไดรับทราบ โดยไดกําหนด

ประเด็นพิจารณาท่ีเปนผลลัพธของหลักสูตรและกระบวนการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน และดําเนินการสงเสริมให

ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการดําเนินงานและกิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งาน

หลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

มีการบูรณาการภาระงาน/ชิ้นงานทุกระดับชั้น จัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสราง

โอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

สมรรถนะของผูเรียนท้ัง 5 ดาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนขามแกนนคร พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงป 2561) เชน การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาคณิตศาสตรท่ีเนนใหนักเรียนไดคิดแกปญหาดวยตนเอง การจัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของ

ผูเรียนในสัปดาหคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมทางดานภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมไปถึงไดมีการ

จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปายนิเทศและบรรยากาศตามสถานท่ีตางๆ 

ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรยีน ครูใชสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ิน แหลง

เรียนรู แหลงสืบคนขอมูล มีการนิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ครูและผูมีสวนเก่ียวของมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียนตามสภาพจริง มี

ข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย และใหขอมูลยอนกลับแก

ผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาตนเอง เปนตน 

 

ง 



 

 

 

 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.1 จุดเดน 

           โรงเรียนขามแกนนครมีจุดเดนในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน คือ ผูเรียนมีสุขภาวะทาง
รางกายและลักษณะจิตสังคม มีความสามารถในการแสดงออก ยอมรับการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง
และความหลากหลาย มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย และคานิยมท่ีดีตามอัตลักษณของสถานศึกษา 
สําหรับมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนขามแกนนครมีการบริหารและการจัดการ
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ PDCA สงผลใหการดําเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษามี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ผูบริหารและบุคคลกรผูรับผิดชอบมีความเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการอยูในระดับยอดเยี่ยม 
นอกจากนี้ ในการดําเนินงานตางๆ มีการใชวิธีการประชุมท่ีหลากหลาย เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุมยอย เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือใหสอดคลอง
กับนโยบายในทุกระดับ ตลอดจนความตองการของนักเรียนและผูปกครอง สวนมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไดกําหนดใหครูผูสอนทุก
กลุมสาระปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ครูไดดําเนินการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี แบบบูรณา
การผานการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครูไดดําเนินการสอนใหนักเรียนได
คนควาดวยตนเองในรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) และครูคณิตศาสตรไดจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปด (Open Approach) 

3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
          แมวาในภาพรวมทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 

แตมาตรฐานท่ี 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และประเด็นพิจารณาท่ี 1.5 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพดี และมาตรฐานท่ี 3 ประเด็น
พิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได อยูใน
ระดับคุณภาพดี ซ่ึงยังเปนประเด็นท่ีจําเปนตองหาวิธีการแกไขและพัฒนาใหดีข้ึนเพ่ือบรรลุตามเปาหมายท่ี
โรงเรียนกําหนดไว โดยการพัฒนาครูใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและคิด
แกปญหาดวยตนเองจนสามารถสรางผลงานออกมาเปนนวัตกรรม นอกจากนี้ ใหผูเรียนไดมีกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหสูงข้ึน 

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
       เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน จึงตองจัดทําแผนงาน/โครงการและกิจกรรมเพ่ือจัดสอนซอม
เสริมใหกับผูเรียนท่ีมีผลการเรียนยังไมผานเกณฑเปนรายบุคคล นอกจากนี้ ตองจัดทําแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ โรงเรียน
ตองกําหนดแผนการพัฒนาและสงเสริมครูในเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูท่ีเนนการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) และชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยเนนทักษะ/
กระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติของผูเรียน ควบคูกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคและการนําไปใช 
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการออกแบบและประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆ นอกจากนี้ โรงเรียน
ตองกําหนดแผนการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และตองกําหนดแผนการพัฒนาระบบการนิเทศกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

จ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 

สวนที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป     

       ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนขามแกนนคร ตั้งอยูเลขท่ี 100 ถนนกสิกรทุงสราง หมูท่ี 15 ตําบลศิลา 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  รหัสไปรษณีย 40000  โทรศัพท  043-241720 โทรสาร  043-241720  

E-mail: khamac@kham.ac.th  website:http://www.kham.ac.th  พ้ืนท่ีท้ังหมด 48 ไร 3 งาน 50 ตารางวา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  เขตพ้ืนท่ีบริการ

การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

2.  ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

   1) จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน ครูชาวตางชาต ิ ครูพิเศษ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น 

จํานวน 5 97 3 8 19 132 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
     

บุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น 

จํานวน 74 57 1 132 
       

   3) วิทยฐานะ 
 

บุคลากร 
ครูเชี่ยวชาญ 

(คศ. 4) 

ครูชํานาญการพิเศษ 

(คศ. 3) 

ครูชํานาญการ 

(คศ. 2) 

ครูปฏิบัติการ 

(คศ. 1) 

รวม

ท้ังสิ้น 

จํานวน 2 80 15 5 102 
 
   4) สาขาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จํานวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 

1 คนในแตละวิชา 
1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. ภาษาไทย 14 13.57 
3. คณิตศาสตร 15 18.80 
4. วิทยาศาสตร 19 16.45 
5. สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 14 16.75 

mailto:Khamac@kham.ac.th
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

สาขาวิชา จํานวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 

1 คนในแตละวิชา 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 23.17 
7. ศิลปะ 5 20.64 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 12.56 
9. ภาษาตางประเทศ 10 20.28 
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 23.42 

รวม 102  
 
    หมายเหตุ* รวมครูตางชาติและครูพิเศษ                        ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
 
3. ขอมูลนักเรียน 
  จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2561 
 

ระดับ 
ช้ันเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมท้ังหมด 
9 9 10 7 7 8 50 

เพศ 
ชาย 166 164 163 96 105 144 838 
หญิง 145 157 154 138 138 130 865 

รวม 314 321 317 234 243 274 1,703 
   

        สัดสวนของจํานวนนักเรียนตอครู เทากับ 17:1 สัดสวนของจํานวนนักเรียนตอหอง เทากับ 34 :1 
 

   ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
 

  เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ปการศึกษา 2559 - 2561 
 

 
 

ป 2559 ป 2560 ป 2561

นักเรียน ม.3 368 346 317

นักเรียน ม.6 300 307 274
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

  เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2559 -2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
      1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2561 
 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ระดับผลการเรียน 
คาเฉล่ีย S.D 

ได 
0 

3  
ข้ึนไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 1172 668 934 676 592 373 582 221 2.65 1.127 4.24 53.16 
คณิตศาสตร 693 405 778 758 931 685 1255 249 2.18 1.093 4.33 32.60 
วิทยาศาสตร 800 625 1039 981 957 607 826 189 2.42 1.042 3.14 40.90 
สังคมศึกษา 1511 967 1517 1151 1273 804 1376 650 2.38 1.180 7.03 43.19 
สุขศึกษาฯ 3009 961 942 565 402 152 172 152 3.28 0.947 2.39 77.29 

ศิลปะ 1739 762 793 531 398 259 516 252 2.86 1.177 4.80 62.74 
การงานอาชีพฯ 1489 730 657 360 283 130 138 163 3.11 1.044 4.13 72.81 

ภาษาตางประเทศ 1491 1004 1241 1034 1058 741 1114 343 2.51 1.134 4.27 46.55 
IS 321 182 113 71 97 55 61 44 2.94 1.147 4.66 65.25 

รวม 12225 6304 8014 6127 5991 3806 6040 2263 2.64 1.156 4.46 52.28 

นักเรียน ม.1 นักเรียน ม.2 นักเรียน ม.3 นักเรียน ม.4 นักเรียน ม.5 นักเรียน ม.6

ป 2559 321 306 368 297 294 300

ป 2560 332 315 346 358 284 307

ป 2561 314 321 317 234 243 274
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 

 
 

                     ท่ีมา : งานวิชาการโรงเรยีนขามแกนนคร 
                                                                                           (ขอมูล ณ วันท่ี 28  มีนาคม 2562) 

 

      รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไประดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ป การศึกษา 2559 -2561 
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IS

ป 2559 55.71 29.60 34.96 45.14 81.76 61.03 77.31 41.45 71.54

ป 2560 57.63 31.90 39.31 50.87 73.66 58.63 75.59 47.67 76.55

ป 2561 53.16 32.60 40.90 43.19 77.29 62.74 72.81 46.55 65.25
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

   2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ จํานวน

นักเรียน 
ดีข้ึนไป รอยละ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ปรับปรุง 

ม.1 205 71 2 13 291 276 94.85 
ม.2 206 72 3 9 290 278 95.86 
ม.3 204 43 5 22 274 247 90.15 
ม.4 149 55 2 11 217 204 94.01 
ม.5 156 55 6 9 226 211 93.36 
ม.6 193 34 15 3 245 227 92.65 
รวม 1113 330 33 67 1543 1443 93.52 

 

                   ท่ีมา : งานวิชาการโรงเรยีนขามแกนนคร 
                                                                             (ขอมูล ณ วันท่ี 28  มีนาคม 2562) 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

3) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียนโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ จํานวน

นักเรียน 
ดีข้ึนไป รอยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง 

ม.1 158 119 4 10 291 277 95.19 

ม.2 182 94 4 10 290 276 95.17 

ม.3 188 59 5 22 274 247 90.15 

ม.4 124 80 2 11 217 204 94.01 

ม.5 129 75 13 9 226 204 90.27 

ม.6 138 81 23 3 245 219 89.39 

รวม 919 508 51 65 1543 1427 92.48 
 

                   ท่ีมา : งานวิชาการโรงเรยีนขามแกนนคร 
                                                                             (ขอมูล ณ วันท่ี 28  มีนาคม 2562) 

 

 

 
                   ท่ีมา : งานวิชาการโรงเรยีนขามแกนนคร 

                                                                             (ขอมูล ณ วันท่ี 28  มีนาคม 2562) 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET) 
            1) ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 
                 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 50.31 26.1 33.17 27.36

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 53.06 28.92 35.57 28.73

คะแนนเฉล่ีย ของ สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.1

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 54.42 30.04 36.1 29.45
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ภาษาทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 43.08 25.93 28.51 25.33 33.07

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 45.72 28.55 29.68 29.14 34.39

คะแนนเฉล่ีย ของ สพฐ. 48.16 31.04 30.75 31.15 35.48

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 31.41 35.16
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2559 - 2561 
ผลคะแนนเฉล่ีย 

การทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2559 – 2561 
 

วิชา 
คะแนน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

1. ภาษาไทย 45.12 46.54 50.31 48.27 48.06 43.08 
2. คณิตศาสตร 24.99 22.74 26.10 21.91 20.23 25.93 
3. วิทยาศาสตร 34.41 30.27 33.17 29.38 27.05 28.51 
4. ภาษาอังกฤษ 27.89 26.45 27.36 23.16 23.44 25.33 
5. สังคมศึกษา 46.75 - - 33.83 34.47 33.03 

เฉล่ีย 35.83 31.50 34.24 31.31 30.65 31.18 
 

                   ท่ีมา : งานวิชาการโรงเรยีนขามแกนนคร 
                                                                             (ขอมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2562) 

6. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน   
จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา2561 

 
 
                   ท่ีมา : งานแหลงเรียนรูโรงเรียนขามแกนนคร 

                                                                             (ขอมูล ณ วันท่ี 30  มีนาคม 2562) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

หองสมุด 314 321 317 234 243 274

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 314 321 317 234 243 274

หองปฏิบัติการวิทยาศษสตร 314 321 317 234 243 274

หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 314 321 317 234 243 274

ศูนยอาเซยน 314 321 317 234 243 274

ธนาคารโรงเรียน 314 321 317 234 243 274

ศูนยเพ่ือนใจวันรุน 314 321 317 234 243 274

สวนพฤกษศาสตร 314 321 317 234 243 274
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

7. ขอมูลงบประมาณ 
      7.1 เงินงบประมาณ/เงินลงทุนท่ีไดรับจากภาครัฐ 

ตารางแสดงงบประมาณ/เงินลงทุนท่ีไดรับจากภาครัฐ ปการศึกษา  2561 
เงินเดือน/เงินประจํา

ตําแหนง 
คาเชา
บาน 

การศึกษา
บุตร 

คา
รักษาพยาบาล 

รวมตลอดป 
เฉล่ียตอ
เดือน 

53,149,720 76,000 452,950 272,702.75 53,951,373 44077.92 
      
      รวมเงินท่ีไดรับจากภาครัฐตลอดปการศึกษา เปนเงิน 53,951,373 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7.2 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเงินอุดหนุนรายหัว 

ตารางแสดงเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ป 2561 
จัดการเรียน 

การสอน 
หนังสือ 

แบบเรียน 
เครื่องแบบ 
นักเรียน 

อุปกรณ 
การเรียน 

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

รวมตลอดป 

5,729,500 1,582,490 744,250 690,500 1,436,950 8,748,177 
      
      รวมเงินงบประมาณ/เงินอุดหนุนจากรัฐ เปนเงิน 8,748,177 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 7.3 เงินนอกงบประมาณ /เงินระดมทรัพยากร ป 2561 
             ตารางแสดงเงินนอกงบประมาณ/เงินระดมทรัพยากร ปการศึกษา 2561 
 

รายไดสถานศึกษา คาจางครูตางชาติ 
เงินสนับสนุนบริจาค 

ผาปาการศึกษา 
รวมตลอดป 

5,700,440 1,350,000 1,482,156.50 8,532,597 
 
     รวมเงินนอกงบประมาณ /เงินระดมทุนจากผูเก่ียวของ  เปนเงิน 8,532,597  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ท่ีมา : งานแผนงานและงบประมาณโรงเรียนขามแกนนคร 

                                                                             (ขอมูล ณ วันท่ี 28  มีนาคม 2562) 

8.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม   
 8.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

    สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน เปนชุมชนชานเมือง มีสภาพเปนในเมืองก่ึงนอกเมือง แตละหมูบานมี

ตลาด รานคา  อาคารพาณิชย และสถานท่ีราชการ เชน วัดปารัตนมงคล  และสํานักงานศึกษาธิการภาค 12 

(ขอนแกน) มณฑลทหารบกท่ี 23 คายศรีพัชรินทร ประชาชนในชุมชนมีหลากหลายอาชีพเชน อาชีพคาขาย 

รับราชการ รับจาง และเกษตรกรรม สงผลใหนักเรียนในชุมชนสวนใหญจะชวยผูปกครองคาขายในตลาดและ

ปลูกผักสวนครัวเพ่ือนํามาขายในทองตลาด ซ่ึงเปนการปลูกฝงคานิยมอันพึงประสงคใหกับนักเรียน ผูปกครอง

สวนใหญสงบุตรหลานเขามาเรียนเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปประกอบอาชีพ และเพ่ือใหจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงใหความรวมมือในการจัดการศึกษาดวยดี   

        ปจจุบันมีนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการมาเรียนลดนอยลง สืบเนื่องจากจํานวนนักเรียนท่ีเรียนจบชั้น

ประถมศึกษาในเขต พ้ืน ท่ีบริ การลดนอยลง  แต ก็ มีนั ก เรี ยนนอกเขต พ้ืน ท่ีมา เรี ยน เ พ่ิมมาก ข้ึน   

8,532,597
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0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

โดยเดินทางไป-กลับในระยะทางไกลๆ เนื่องจากผูปกครองมีความม่ันใจในระบบการดูแลชวยเหลือ และเอาใจ

ใสในการเรียนการสอนตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียน และมีการออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน 

ผูปกครองจึงนิยมสงบุตรหลานมาเขาโรงเรียน  

          ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสําคัญของทองถ่ิน  ไดแก งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาด จัดข้ึนในชวงพฤศจิกายน–ธันวาคมของทุกป ทอดถวายเทียนพรรษา ทอดกฐินบุญมหาชาติ 
งานบุปผาชาติเทศบาลเมืองศิลาและประเพณีสงกรานต งานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนขาวเหนียว
ซ่ึงไดจัดข้ึนในทุกป              
 8.2 จุดเดน 

     ผูปกครองท่ีสงบุตรหลานมาเรียนใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปนอยางดีในการดูแลบุตรหลาน 

สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง และอาชีพเกษตรกรรม  

 8.3 จุดดอย    

    นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีเขามาศึกษาตอในโรงเรียนขามแกนนคร ผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอย  
โรงเรียนจําเปนตองจัดหางบภายนอกมาสนับสนุนในการจัดทุนการศึกษาใหแกนักเรียน และประกอบกับ
นักเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนมีรถโดยสารประจําทางนอย และใหบริการเปนเวลา สงผลใหการมาเรียนในแต
วันนักเรียนคอยขางมาสาย นักเรียนบางสวนอยูกับผูปกครองท่ีไมใชบิดามารดา   
 
9. ผลการประเมินภายนอกรอบท่ีผานมา  

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2560 
มีจํานวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี คาเปาหมาย ระดับคุณภาพท่ีได 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น 
รอยละ 80 รอยละ 93.91   

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

รอยละ 80 รอยละ 72.93      

3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

รอยละ 80 รอยละ 80.89   

4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 80 รอยละ 82.65 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

รอยละ 80 รอยละ 65.45 

6) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน รอยละ 80 รอยละ 93.44 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

รอยละ 90 รอยละ 90 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 90 รอยละ 90 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี คาเปาหมาย ระดับคุณภาพท่ีได 
3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

รอยละ 90 รอยละ 90 

4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม รอยละ 90 รอยละ 90 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

    2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพของผูเรียน รอบดานทุกกลุมเปาหมายและ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

    2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุก
คนมีสวนรวม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2. การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ทองถ่ิน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน
อยาง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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10. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

  จุดเดน 

  1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ผูเรียนคิดเปนทําเปน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผลสงเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
  3. มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  4. มีการพัฒนาของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีรอยละของผลการเรียนรูท่ีไดระดับดีข้ึนไปมีจํานวนไมมาก ควรเรงพัฒนาเพ่ือให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และสงผลใหผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) มีระดับคะแนนท่ีสูงกวาป 2560 

2. ควรตอยอดนวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม เชน โครงการ TO BE NUBER ONE โครงการบริจาคโลหิตโดยใชหลัก “บวร”  โครงการรณรงครักษ
สิ่งแวดลอม โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการระบบดูแลนักเรียน โครงการสะเต็มศึกษา และโครงการสวน
พฤกษศาสตรของโรงเรียน  
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 

    ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

รอยละ ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 

79.80 

96.51 

 

3 

5 

 

ดี 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 88.16 4 ดีเลิศ 

 หมายเหตุ  * รายละเอยีดผลการประเมนิอยูบนเว็บไซต http://kham.ac.th/kham2013/ 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนขามแกนนครบริหารจัดการเพ่ือใหโรงเรียนมุงสูความเปนเลิศตามกลยุทธท่ีสําคัญ ดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนท้ังระบบท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหาร
จัดการ ดานทรัพยากรบุคคลและดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวย
ระบบคุณภาพ PDCA และมีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยใช KKN-Model รวมกับพลังการทํางานเปนทีม 
(Power of Teamwork) โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 ในปการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน พบวา นักเรียน
รอยละ 81.59 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูในระดับ 3(ดี) ข้ึนไป และในปการศึกษา 2561 พบวา นักเรียนรอย
ละ 79.80 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูในระดับ 3(ดี) ข้ึนไป สําหรับผลการประเมินคุณภาพดานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูเรียน พบวา ในปการศึกษา 2560 นักเรียนรอยละ 90.00 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
สถานศึกษากําหนดอยูในระดับ 3(ดี) ข้ึนไป พบวา ในปการศึกษา 2561 นักเรียนรอยละ 96.51 มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามสถานศึกษากําหนดอยูในระดับคุณภาพดี (3) ข้ึนไป ซ่ึงมีแนวโนมพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง 
ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายและตอเนื่อง จํานวน 62 
กิจกรรม ในทุกกลุมสาระการเรียนรูตามท่ีวางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2561 เชน กิจกรรม
แขงขันทักษะวิชาการ ฝกพัฒนาทักษะการอานและเขียน สัปดาหวิทยาศาสตร คายสะเต็มศึกษา คายนาโน
เทคโนโลยี สัปดาหคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรและศึกษาแหลงเรียนรู คายภาษาตางประเทศ สงเสริมความ
เปนเลิศทางสังคมศึกษา ฝกทักษะดานไอซีทีสูความเปนเลิศ  แขงขันศิลปหัตถกรรม สงเสริมความถนัดทางดาน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และกีฬา และยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู  สําหรับดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน จํานวน 35 กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 

http://kham.ac.th/kham2013/
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เชน อบรมคุณธรรมจริยธรรม  สงเสริมนิสัยรักการอานรักการออม  สงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาสีขาว  และ ทูบีนัมเบอรวัน 
  นอกจากนี้ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี มีความภูมิใจในทองถ่ินและความ
เปนไทยใหกับนักเรียน โรงเรียนไดพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ ออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน มีการสราง
เครือขายความรวมมือจากผูปกครอง นักเรียนและผูเก่ียวของ ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ฝกใหนักเรียนมีทักษะ
ชีวิตในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข และมีจิตสาธารณะตามบริบทของโรงเรียน  
2. ผลการดําเนินงาน  

ในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ โดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี (3) ข้ึนไป รอยละ 92.48 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา อยูในระดับคุณภาพดี (3) ข้ึนไป รอยละ 
82.29 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม อยูในระดับคุณภาพดี (3) ข้ึนไป รอยละ 72.09 ยังตํ่ากวาเกณฑ
ท่ีสถานศึกษากําหนดไว ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยูในระดับระดับ
คุณภาพดี (3) ข้ึนไป รอยละ 80.88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับระดับคุณภาพดี 
(3) ข้ึนไป รอยละ 72.28 ยังต่ํากวาคาเปาหมายท่ีถานศึกษากําหนด และผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติ
ท่ีดีตองานอาชีพ อยูในระดับระดับคุณภาพดี (3) ข้ึนไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 81.39 และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 84.49 และคุณภาพผูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับคุณภาพดี 
(3) ข้ึนไปสูงข้ึน  
  ผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามประเด็นพิจารณาผูเรียนมีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5) รอยละ 93.52 ผูเรียนมีความภูมิใจ
ทองถ่ินและความเปนไทย ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย อยูในระดับดีเยี่ยม  
รอยละ 100 และผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม โดยรวมอยู ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (5) รอยละ 
93.52  ท้ังนี้มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

1. ผูเรียนมีความสามารถดาน

การอาน เขียน การสื่อสารและ

การคิดคํานวณ  

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 
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รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ระดับดี (3) ขึ้นไป
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

2. ผูเรียนมีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผูเรียนมีความสามารถ 

ในการสรางนวัตกรรม 

(ระดับ 3 ดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผูเรียนมีความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 
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รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา ระดับดี (3) ขึ้นไป
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รอยละของจํานวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี (3) ขึ้นไป
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รอยละของจํานวนนักเรียนในการสรางนวัตกรรม 
ในระดับดี (3) ขึ้นไป
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ประเด็น ผลการประเมิน 

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

(นักเรียนท่ีไดระดับดี (3) ข้ึนไป

คิดเปน รอยละ 72.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผูเรียนมีความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีตองาน

อาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 และ 6  

 

 

 

 

 

 
2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

 1. ผูเรียนมีคุณลักษณะและ

คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

 

 

53.16

32.6
40.9 43.19

77.29

62.74

46.55

65.25

0

20

40

60

80

100

รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียน 
ระดับดี (3) ข้ึนไป
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รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
และคานิยมที่ดีตามหลักสูตร
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ประเด็น ผลการประเมิน 

2. ผูเรียนมีความภูมิใจทองถ่ิน

และความเปนไทย  

(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย 
(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย 
และจิตสังคม  
(ระดับ 5 ยอดเยี่ยม) 
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รอยะละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ในระดับ
ดี (3) ขึ้นไป
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

3. จุดเดน   
3.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว คือ รอยละ 75

ตามตัววัดความสําเร็จ ดังนี้ 1) ผูเรียนมีสามารถในการอานเขียน สื่อสาร คิดคํานวณ 2) ผูเรียนมีความสามารถ
ในคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และ3) ผูเรียนสามารถใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงสงผลใหการสอบระดับชาติ (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ และในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  มีคะแนนท่ีสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 ซ่ึงทําใหมองเห็นวา
ผูเรียนของโรงเรียนขามแกนนครมีความรู ความสามารถ และมีทักษะชีวิตท่ีพรอมในการศึกษาตอและประกอบ
อาชีพในอนาคตไดเปนอยางดี 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดทุกประเด็น    
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางท่ี
หลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
 

4. จุดควรพัฒนา  

4.1 ผูเรียนในทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนในยุคแหง 
การเรียนรูใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึน ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดทักษะ 
การแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะชีวิตท่ีตองนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพหรือใช
ศึกษาตอ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถมีผลการทดสอบระดับชาติหรือการวัดการทดสอบ PISA อยางตอเนื่อง
ตลอดไป 

4.2 ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดชั้นสูง  
ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแกปญหา  ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู การวางแผนศึกษาตอ  และ
การประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของตนเองและพัฒนาการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทย
และสังคมศึกษา   
 
 
 
 
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 
รอยละ ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 91.60 5 ยอดเยี่ยม 
 หมายเหตุ  * รายละเอยีดผลการประเมนิอยูบนเว็บไซต http://kham.ac.th/kham2013/ 

1. กระบวนการพัฒนา 
ในปการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการ พบวา อยูใน

ระดับดีเยี่ยม (4) จากเกณฑการประเมิน 4 ระดับ และในปการศึกษา 2561 พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม (5) 
จากเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนขามแกนนครมีการบริหารจัดการตามโครงสราง 
การบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโครงสรางการบริหารงานท่ีไดมาจากการมี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

http://kham.ac.th/kham2013/
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

สวนรวมในการจัดทําของบุคลากร การจัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานคํานึงถึงความรู ความสามารถ  
ความถนัดและความพึงพอใจ กําหนดโครงสรางโรงเรียนออกเปน 4 กลุมงาน  ไดแก กลุมวิชาการ กลุมอํานวยการ 
กลุมแผนงานและงบประมาณ และกลุมกิจการนักเรียน โดยยึดภารกิจหลักคือ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ผูเรียนเปนสําคัญ” โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู และกระบวนการบริหารงานดวยระบบ
คุณภาพ PDCA และมีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยใช  KKN-Model รวมกับพลังการทํางานเปนทีม 
(Power of Teamwork) บูรณาการกับนวัตกรรม SIAO Model ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 มาใชในกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานท้ัง 4 กลุมงาน กําหนดผูรับผิดชอบแตละ
งานแลวศึกษาระบบงาน ข้ันตอนกระบวนการทํางานโดยเชื่อมโยงสงผลโดยตรงกับวิสัยทัศน (Vision) 
เปาประสงค และแผนกลยุทธของโรงเรียน เพ่ือบริหารจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพสูงสุด และไดดําเนินการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 

 จากกระบวนการจัดทํากลยุทธโรงเรียนอยางตอเนื่อง เปนการรวมพลังทีมเพ่ือใหผูบริหารและครูทุกคนท่ี
มีความรูความสามารถในการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนมีความรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล ใสใจดูแลนักเรียนดวย
ความเอ้ืออาทร เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชระบบคุณภาพ 
PDCA เปนแรงขับเคลื่อนหมุนรอบไปสูความสําเร็จ บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค โรงเรียนมีโอกาส
เชิงกลยุทธ (Strategy Opportunities) คือมีวัฒนธรรมองคกรแบบเก้ือกูล ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีเครือขายผูปกครองเขามามีสวนรวมอยางเขมแข็ง ไดรับการสนับสนุนดานการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกาและครูในโรงเรียนเปนอยางดี  
ครูและนักเรียนมีทักษะชีวิตและจิตอาสาทําใหโรงเรียนไดรับการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหมีโอกาสไดรับการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเสมอมา 
 

2. ผลการพัฒนา 
2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ

พัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความตองการของชุมชนทองถ่ินและสอดคลองกับ       
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ     
การพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญ     
ตามมาตรฐานตําแหนงขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองครบถวนทันสมัยนําไปประยุกตใชไดดําเนินการอยาง
เปนระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนา
และรวมรับผิดชอบ 

2.4 ผูเก่ียวของทุกฝายและเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

2.5 โรงเรียนมีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม 
ชัดเจน  และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 

2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการระบบคุณภาพและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภสงผลให
สถานศึกษามีสื่อและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ เชน อาคารเอนกประสงค หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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3. จุดเดน 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ PDCA           

โดยใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธ ีเชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุมยอย เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายในทุกระดับ             
และความตองการของนักเรียนและผูปกครอง  จุดเดนท่ีสําคัญคือ  การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา          
ในการเขารับการประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานซ่ึงสงผลใหครูสามารถนําความรูมาจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษาของครูเพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา     

1. สงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรมเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงเรียน 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ
มาตรฐาน OBECQA อยางตอเนื่องตลอดไป 
 
 
 
 
ระดับคุณภาพ :   ยอดเย่ียม  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 
รอยละ ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

90.08 5 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ  * รายละเอยีดผลการประเมนิอยูบนเว็บไซต http://kham.ac.th/kham2013/ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
ในปการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการ พบวา อยูใน

ระดับดีเยี่ยม (4) จากเกณฑการประเมิน 4 ระดับ และในปการศึกษา 2561 พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม (5) 
จากเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนขามแกนนครมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพและ KKN-Model ซ่ึงโรงเรียนมีกระบวนการ
ทํางานท่ีสําคัญของโรงเรียน 9 กระบวนการดังนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กระบวนการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของครู กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการสราง
เครือขาย และกระบวนการบริหารจัดการ โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑมาตรฐานสากล บริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพ OBECQA และขับเคลื่อนกระบวนการทํางานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
 

http://kham.ac.th/kham2013/


22 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนไดนําขอกําหนดหลักสูตรและกระบวนการถายทอดสูการปฏิบัติใหกับครูทุกคนไดรับทราบ 

โดยไดกําหนดประเด็นพิจารณาท่ีเปนผลลัพธของหลักสูตรและกระบวนการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน และ

ดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการดําเนินงานและกิจกรรมอยาง

หลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสูประชาคม

อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน/ชิ้นงานทุกระดับชั้น จัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ

สวนพฤกษศาสตร กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการ

เรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนสมรรถนะของผูเรียนท้ัง 5 ดาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนนคร พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงป 2561) เชน การจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรท่ีเนนใหนักเรียนไดคิดแกปญหาดวยตนเอง การจัดแขงนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐของผูเรียนในสัปดาหคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมทางดานภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมไป

ถึงไดมีการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปายนิเทศและบรรยากาศตาม

สถานท่ีตางๆ ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปญญา

ทองถ่ิน แหลงเรียนรู แหลงสืบคนขอมูล มีการนิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ครูและผูมีสวน

เก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียนตามสภาพ

จริง มีข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย และใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาตนเอง เปนตน 

 

2. ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการสอน     

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี (3) ข้ึนไปสูงข้ึนกวาปการศึกษา 
2560 ใน 4 กลุมสาระ ไดแก  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สุขศึกษา และศิลปะ และสงผลใหคะแนนการ
ทดสอบในระดับชาติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงข้ึนทุกรายวิชา และในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 6  สูงข้ึน 3 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสงผลใหโรงเรียนไดรับ
รางวัลในดานตางๆ อีกมากมายในการจัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ดังนี้ 

1. ผลงาน / รางวัลของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 จํานวน 7 รางวัล* 
2. ผลงาน / รางวัลของครูและบุคลากร ปการศึกษา 2561 จํานวน 19 รางวัล* 
3. ผลงาน / รางวัลของนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน 21 รางวัล* 

   * ขอมูลจาก http://kham.ac.th/kham2013/files/kkn_information_2562.pdf.pdf 
 
3. จุดเดน 

ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ ผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู 
 

http://kham.ac.th/kham2013/files/kkn_information_2562.pdf.pdf
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4. จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรจัดโครงการแกปญหาผูเรียนท่ีมีผลการเรียนรูท่ีต่ําและจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนท่ีมีผลการเรียนรู

ท่ีสูงใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนใหหลากหลายมากท่ีสุด 
2. โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดโครงการ PLC ในกลุมสาระการเรียนรูใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนและเนนท่ีจะ

แกปญหากับผูเรียนใหมากยิ่งข้ึน 
3. ใหชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

  
รอยละรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ปการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

สวนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 
  

     ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนครถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีโรงเรียนจะตอง

นําไปวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 

จากผลการดําเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแต

ละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือได ดังนี้ 

 

1. สรุปผลการประเมิน/จุดเดน/จุดควรพัฒนา 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน* 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 
รอยละ ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด

คํานวณ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีตองานอาชีพ 

- ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
- ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

92.48 
 

82.29 
 

72.09 
80.88 
72.28 

 
81.39 
84.49 

5 
 
4 
 
3 
4 
3 
 
4 
4 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
ดี 

ดีเลิศ 
ดี 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

สรุปประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 79.80 3 ดี 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
1)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2)  มีความภูมิใจทองถ่ินและความเปนไทย 
3)  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4)  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

93.52 
100.00 
100.00 
93.52 

5 
5 
5 
5 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

สรุปประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 96.51 5 ยอดเย่ียม 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 88.16 4 ดีเลิศ 



25 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน* 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 
รอยละ ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 97.00 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 92.60 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

85.00 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 73.60 3 ด ี
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

99.20 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู 

96.80 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

91.60 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

90.55 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

84.25 ดี ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา
พัฒนาผูเรียน 

90.55 5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

85.04 ด ี ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

90.08 5 ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4 ดีเลิศ 
หมายเหตุ  * รายละเอียดผลการประเมินอยูบนเว็บไซต http://kham.ac.th/kham2013/ 

 

1.2 จุดเดน/จุดควรพัฒนา 
    

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน 
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผานเกณฑ

การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว คือ รอย
ละ 75ตามตัววัดความสําเร็จ ดังนี้ 1) ผู เรียนมี
สามารถในการอานเขียน สื่อสาร คิดคํานวณ  

ดานคุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนในทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตอง
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนในยุคแหงการเรียนรู
ให ไดมาตรฐานยิ่ ง ข้ึน ครูผู สอนตองปรับเปลี่ ยน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดทักษะ

http://kham.ac.th/kham2013/
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

2) ผู เรียนมีความสามารถในคิดวิ เคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา และ3) ผู เ รี ยนสามารถใช สื่ อ
เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงสงผล
ใหการสอบระดับชาต ิ(O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ และในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน
รายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  
มีคะแนนท่ีสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 ซ่ึงทําให
มองเห็นวาผู เรียนของโรงเรียนขามแกนนครมี
ความรู ความสามารถ และมีทักษะชีวิตท่ีพรอมใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพในอนาคตไดเปน
อยางดี 

2. ผู เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผาน
เกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดทุก
ประเด็น มี คุณลักษณะและคานิยม ท่ีดีตาม ท่ี
สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในทองถ่ิน
และความเปนไทย การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน
ความแตกตางท่ีหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกาย
และลักษณะจิตสังคม 
 

การแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะชีวิตท่ีตองนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพหรือ
ใชศึกษาตอ และพัฒนาผู เรียนใหสามารถมีผลการ
ทดสอบระดับชาติหรือการวัดการทดสอบ PISA สูงข้ึน 
อยางตอเนื่องตลอดไป 

2. ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอง
ไดรับการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดชั้นสูง  ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการแกปญหา  ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนรู การวางแผนศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพ ท่ีสอดคลอง กับ ศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยและ
สังคมศึกษา   
 

 

 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ 
PDCA โดยใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เชนการประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุมยอย เพ่ือใหทุกฝายมีสวน
ร วมในการกําหนดวิสัย ทัศน   พันธ กิจ  และ
เปาหมายท่ีชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายในทุกระดับและความ
ตองการของนักเรียน และผูปกครอง  จุดเดนท่ี
สําคัญคือ  การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ในการเขารับการประชุม อบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงานซ่ึงสงผลใหครูสามารถนําความรูมาจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศ

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สงเสริมใหเกิดภาคีเครือขายจากหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรมเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงเรียน 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน 
OBECQA อยางตอเนื่องตลอดไป 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

กํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษาของครูเพ่ือใชเปนฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรี ยนรู และทักษะด านต างๆ ผ าน
กระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการ และแหลง
เรียนรู ท่ีหลากหลาย แสวงหาความรูจากสื่ อ
เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง และมีสวนรวม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

 

ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

1. ครูควรจัดโครงการแกปญหาผูเรียนท่ีมีผลการ
เรียนรูท่ีต่ําและจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนท่ีมีผลการ
เรียนรูท่ีสูงใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนให
หลากหลายมากท่ีสุด 

2. โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดกิจกรรม PLC ใน
กลุมสาระการเรียนรูใหชัดเจนมากยิ่งข้ึนและเนนท่ีจะ
แกปญหากับผูเรียนใหมากยิ่งข้ึน 

2. ใหชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.1   โรงเรียนดําเนินการจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) ใหกับคณะครูเพ่ือสงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน

รวมกันแกปญหาผานกระบวนการ PLC  

2.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สรางความตระหนัก ใหเห็นคุณคา และมี

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปฏิบัติจริง 

2.3  โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ   

มาตรฐาน OBECQA และปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

2.4 สงเสริมใหผูเรียนตระหนักเห็นความสําคัญของการศึกษา โดยเรียนรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  

 

3. ความตองการและการชวยเหลือ 

3.1  การใหความรูเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.2  จัดหาองคกรเครือขายจากสถาบันตางๆ ท่ีมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ และรวมกันดําเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) เพ่ือแกปญหาผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

อยางตอเนื่อง 
  

  



28 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 

 

 

สวนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
- ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขามแกนนคร 
    ฉบับลงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
-  ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- คําสั่งโรงเรียน เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา  2561 
- ภาพกิจกรรมตางๆ ตามโครงการท่ีโรงเรียนไดดําเนินการ ปการศึกษา 2561 
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

______________________________ 
 

  โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการประกันคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนขามแกนนคร จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครองและ
ประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีคุณภาพและ มาตรฐาน จึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศ   ฉบับนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(พันเอกฉกาจพงษ   หงษทอง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

(นายศุภกิจ  สานุสัตย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขามแกนนคร 

แนบทายประกาศโรงเรียนขามแกนนคร  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

…………………………………………………………………………………………… 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 256๑  
 มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                  และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
_____________________________ 

 

  โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการประกันคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป นอกจากนี้ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนขามแกนนคร จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมี
สวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครองและประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับนี้ 
   

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา 
เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพผูเรียน 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

รอยละ ๘๕ 
รอยละ ๙๐ 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

รอยละ ๙๐ 
    
   รอยละ ๙๐ 

 
รอยละ ๙๐ 

 
 
 

รอยละ ๙๐ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา 
เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

รอยละ ๙๐ 
 
 

รอยละ ๙๐ 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 
๓. กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบและนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๘๕ 
 
 

รอยละ ๘๕ 
 

รอยละ ๘๕ 
รอยละ ๘๕ 

 
รอยละ ๘๕ 

 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  1๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 256๑ 
 
 

(พันเอกฉกาจพงษ   หงษทอง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

(นายศุภกิจ  สานุสัตย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร 
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คําสั่งโรงเรียนขามแกนนคร 
ท่ี  ...106........./ 2561 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา                  
ประจําปการศึกษา  2561 

------------------------------------------------ 
 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9(3) และกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2553  ท่ีใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ    
และทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27(4) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียนขามแกนนครจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปการศึกษา  2560  ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 1. นายศุภกิจ  สานุสัตย ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายนพดล  สิงหศรี  รองผูอํานวยการ  รองประธานกรรมการ 

3. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ รองผูอํานวยการ  รองประธานกรรมการ 
 4. นางกาญจนา   ทวนวิเศษกุล รองผูอํานวยการ  รองประธานกรรมการ 
 5. นายพิพัฒนพงศ บุญอนันต รองผูอํานวยการ  รองประธานกรรมการ 
 6. นายสมเพชร  ปอมสุวรรณ ครู คศ.3   กรรมการ 

7. นายวีระพล  จันทรศิลา ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายประยงค  สิงหาด  ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางอารมย  มินา  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
10. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ  ครู คศ.3   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
หนาท่ี  วินิจฉัย  สั่งการ  กํากับ  ติดตาม  ดูแล  ใหคําปรึกษา  ตลอดท้ังแกไขปญหา  อุปสรรค 

อันอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
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2.  คณะกรรมการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา (SAR) และรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
1. นายนพดล สิงหศรี  รองผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ  
2. นางอารมย มินา  ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นางเครือวัลย คงรักชาง ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสุภาณี คงกระโทก ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางมยุรา ศรีทานันท ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางเพลินพิศ นามวาด  ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางนิธิดา ชื่นนิรันดร ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายนําพล พงศพัสนันท ครู คศ.3   กรรมการ 
9. ดร. นภาพร เพ็ชรศรีกุล ครู คศ.3   กรรมการ 
10. นายอดิเรก สารีพิมพ ครู คศ.3   กรรมการ 
11. นายวิเชียร กระพ้ีแดง ครู คศ.3   กรรมการ 
12. นายเสกสรรค     สีหาโมก  ครู คศ.2   กรรมการ 
13. นางปราณี ถ่ินเวียงทอง ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางอัจฉริยา สุวอ  ครู คศ.3   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 หนาท่ี  ประสานขอมูล  รวบรวมขอมูล  ตรวจสอบความถูกตอง ท้ัง  4  มาตรฐาน จากคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพ่ือสรุปและอภิปรายผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (SAR)  ประจําปการศึกษา 2561  แลวรายงานตนสังกัด ผูเก่ียวของ และเผยแพรตอสาธารณชน 
ตามลําดับข้ันตอน 
3.  คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (5 มาตรฐาน) 
      3.1 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

3.1.1 ประเด็นพิจารณา ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ผูรับผิดชอบในการประเมิน  
ประกอบดวย 

1. นางอารมย  มินา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภาพร  เพ็ขรศรีกุล ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นายวิเชียร   กระพ้ีแดง ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายอดิเรก  สารีพิมพ ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายนําพล   พงศพัสนันท ครู คศ.3  กรรมการ  
6. นางเพลินพิศ    นามวาด  ครู คศ.3  กรรมการ  
7. นางมยุรา  ศรีทานันท ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นายเสกสรรค สีหาโมก  ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นางนิธิดา  ชื่นนิรันดร  ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นายนิพนธ    สิงหสมาน ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางอัจฉริยา  สุวอ  ครู คศ.3  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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3.1.2 ประเด็นพิจารณา ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ผูรับผิดชอบในการประเมิน  
ประกอบดวย 

1.  นายวีระพล  จันทรศิลา ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางพูนศรี  นิยมศาสตร ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นายประยงค  สิงหาด  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายสมจิตร  เจริญสุข   ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย   ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นายพิเชษฐ  ใจชัยภูมิ  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางสาวจุรีรัตน จุฑากฤษฎา ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ  โคตรเสน ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางฉวีวรรณ  บุญระมี  ครู คศ.3  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     3.2 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผูบริหารสถานศึกษา   
1. นางเครือวัลย  คงรักชาง ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ  ครู คศ.3  กรรมการ  
3. นายสมเพชร  ปอมสุวรรณ ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายประยงค  สิงหาด  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางมยุรา  แพงศรี  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางสังวาลย  อติรัตนวงษ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางปริยากร  ศรีวงษา  ครู คศ.3  กรรมการและผูชวยเลขานุการ                   

3.3 มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1. นางอารมย  มินา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภาพร  เพ็ขรศรีกุล ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นายอดิเรก  สารีพิมพ ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายวิเชียร   กระพ้ีแดง ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายนําพล   พงศพัสนันท ครู คศ.3  กรรมการ  
6. นางเพลินพิศ    นามวาด  ครู คศ.3  กรรมการ  
7. นางมยุรา  ศรีทานันท ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นายเสกสรรค  สีหาโมก  ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นางนิธิดา  ชื่นนิรันดร  ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นางสุทิศา  อารามพงษ ครู คศ.3  กรรมการ 
11. นางสุภาณี  คงกระโทก ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางกนกพิชญ  จิตตภานันท ครู คศ.3  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  ขอ 3.1 – 3.3  มีหนาท่ีดังนี้ 

1. ศึกษามาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับผิดชอบ  5 มาตรฐาน 
 2. ประชุมวางแผน ดําเนินการ จัดเก็บ รวบรวมขอมูลสารสนเทศ จัดทําเอกสารตามแนวทาง 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

การประเมินตามมาตรฐานท่ีไดรับผิดชอบ  
 3. รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐาน สงมอบคณะกรรมการประสานงานตามเวลาท่ีกําหนด   
เพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมิน (SAR)  ประจําปการศึกษา 2561 
 

 ใหบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถและเสียสละ
เพ่ือใหเกิดผลดีแกสวนรวมและทางราชการสืบไป 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   11    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 

                                    สั่ง  ณ  วันท่ี   11    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 

 

 
             

(นายศุภกิจ     สานุสัตย) 
ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร 
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา 2561 
(Self - Assessment Report : SAR) 

คณะผูจัดทํารูปเลมรายงานประจําปของสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนนคร 

ปการศึกษา 2561 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 1. นายศุภกิจ       สานุสัตย  ผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร  
 2. นายนพดล       สิงหศรี   รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 
 3. นายพิพัฒนพงศ    บุญอนันต  รองผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
 4. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผูอํานวยการกลุมกิจการนักเรียน 

 

คณะกรรมการจัดทํารูปเลม 

1. นายนพดล สิงหศรี  ประธานกรรมการ  
2. นางอารมย มินา  กรรมการ 
3. นางเครือวัลย คงรักชาง กรรมการ 
4. นางสุภาณี คงกระโทก กรรมการ 
5. นางมยุรา ศรีทานันท กรรมการ 
6. นางเพลินพิศ นามวาด  กรรมการ 
7. นางนิธิดา ชื่นนิรันดร กรรมการ 
8. นายนําพล พงศพัสนันท กรรมการ 
9. ดร. นภาพร เพ็ชรศรีกุล กรรมการ 
10. นายอดิเรก สารีพิมพ กรรมการ 
11. นายวิเชียร กระพ้ีแดง กรรมการ 
12. นายเสกสรรค     สีหาโมก  กรรมการ 
13. นางอัจฉริยา สุวอ  กรรมการ 
14. นางปราณี ถ่ินเวียงทอง กรรมการและเลขานุการ 
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