
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report : SAR) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนขามแก่นนคร 

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 โรงเรียนขามแก่นนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 100 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง หมู่ท่ี 15 
ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีบทบาทในการจัดการศึกษาในระบบ เปิดสอนต้ังแต่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีจ านวนบุคลากรในโรงเรียนท้ังหมด 132 คน 
แยกเป็นผู้บริหาร 5 คน ครูผู้สอน จ านวน  97 คน ครูพิเศษและครูชาวต่างชาติ จ านวน 11 คน และ
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ จ านวน 19 คน  มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 1,703 คน ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษา และตัวบ่งช้ีของโรงเรียนขามแก่นนคร สรุปได้ดังนี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.48 ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 82.29 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 62.09 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80.88 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 52.28 และผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไปในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 
81.39 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 84.49 และคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  
อยู่ในระดับดี ขึ้นไปสูงขึ้น  

  ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 93.52 ผู้เรียนมีความภูมิใจท้องถิ่น
และความเป็นไทย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 
100 และผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยรวมอยู่ ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 93.52 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพ        
การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้      
ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการระบบคุณภาพและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่ง
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พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
เครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพn เช่น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง
สวนพฤกษศาสตร์ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จากการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ใน 4 กลุ่มสาระ 
ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษา และศิลปะ และส่งผลให้คะแนนการทดสอบในระดับชาติ
ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงขึ้นทุกรายวิชา และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สูงขึ้น 3 
วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลใน
ด้านต่างๆ อีกมากมายในการจัดส่งนัก เรียนเข้าร่วมแข่งขัน ท้ัง ในระดับจังหวัด ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ  

จุดดีเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ  

PDCA ส่งผลให้การด าเนินการงานประกันคุณภาพสถานศึกษาด าเนินงานได้สะดวกมาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังนี้ผู้บริหารและบุคคลกรผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้ รักษา
ระดับคุณภาพไว้ได้ดีมาก นอกจากนี้ในการด าเนินงานโดยใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่นการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ และความต้องการของนักเรียน และ
ผู้ปกครอง   

จุดที่ควรพัฒนำ 
     แม้ว่าในภาพรวมทุกมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดี

เย่ียม แต่มาตรฐานท่ี 1 ยังมีตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ
คุณภาพดี และในมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นปัญหาใหญ่ในการหาวิธีการแก้ไข อยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ในการหาวิธีการแก้ไขให้ได้ประสบผลและบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหานี้ให้ได้ 
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการพัฒนาและให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและคิดหาวิธีวางแผน
แก้ปัญหาจนสามารถสร้างผลงานออกมาเป็นนวัตกรรมของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาของผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นอกจากส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพแล้วการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ภูมิปัญญาท่ีมีความช านาญหรือประสบการณ์ทางวิชาการเฉพาะด้านให้เข้ามามีส่วนร่วม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายได้ หรือหา
รูปแบบ วิธีการใหม่ๆ แตกต่างจากท่ีเคยจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา  

 
 



ค 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต  
1. โรงเรียนด าเนินการจัดท าแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) ให้กับคณะครูเพื่อส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันรวมกันแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ PLC  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้เห็น
คุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการปฏิบัติจริง 

3. โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์   
มาตรฐาน OBECQA และปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการศึกษา โดยเรียนรู้จากส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  
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สำรบัญ 
 

เร่ือง                  
หน้ำ 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร         ก 
สำรบัญ            ง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ       1 

1. ข้อมูลท่ัวไป         1 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา       1 
3. ข้อมูลนักเรียน        2 
4. ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา       4 
5. ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ      7 
6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก     9 
7. ข้อมูลงบประมาณ        10 
8. สภาพชุมชนโดยรวม        12 
9. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก     13 

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ      15 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน       15 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     20 
มาตรฐานที 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  22 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม       24 

ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ   26 
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก         29 
คณะจัดท ำรูปเล่ม         109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป     
       ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร   ต้ังอยู่เลขท่ี 100 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง หมู่ท่ี 15 ต าบลศิลา

อ าเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์  043-241720  โ ท ร ส า ร   043-241720                  
E-mail: khamac@kham.ac.th   website:http://www.kham.ac.th   พื้ น ท่ี ท้ั งห มด  48  ไร่  3  งาน      
50 ตารางวา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มั ธยม ศึกษา เขต 25  กระทรวง ศึกษาธิการ   เปิ ดสอน ต้ั งแ ต่ระ ดับ ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  1  ถึ ง                 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลศิลา  อ าเภอเมือง             
จังหวัดขอนแก่น  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลในการขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษา 

2.  ข้อมูลและบุคลากรของสถานศึกษา 
   1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูชาวต่างชาติ ครูพิเศษ เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 5 97 3 8 19 132 

    
  2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
     

บุคลากร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 74 57 1 132 

       
   3) วิทยฐานะ 

 

บุคลากร 
ครูเช่ียวชาญ 

(คศ. 4) 
ครูช านาญการพิเศษ 

(คศ. 3) 
ครูช านาญการ 

(คศ. 2) 
ครูปฏิบัติการ 

(คศ. 1) 
รวม

ท้ังส้ิน 
จ านวน 2 80 15 5 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Khamac@kham.ac.th
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

   4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 

1 คนในแต่ละวิชา 
1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. ภาษาไทย 14 13.57 
3. คณิตศาสตร์ 15 18.80 
4. วิทยาศาสตร์ 19 16.45 
5. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 14 16.75 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 23.17 
7. ศิลปะ 5 20.64 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 12.56 
9. ภาษาต่างประเทศ 10 20.28 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 23.42 

รวม 102  
 
    หมายเหตุ* รวมครูต่างชาติและครูพิเศษ                        ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
 
3. ข้อมูลนักเรียน 
  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

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

        สัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อครู เท่ากับ 17:1 สัดส่วนของจ านวนนักเรียนต่อห้อง เท่ากับ 34 :1 
 

   ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561 
 

 
 
 
  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2559 -2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
นักเรียน ม.3 368 346 317

นักเรียน ม.6 300 307 274
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ปี 2559 321 306 368 297 294 300
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

4.  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
      1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับผลการเรียน 
ค่าเฉลี่ย S.D 

ได้ 
0 

3  
ขึ้นไป 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 
คณิตศาสตร์ 693 405 778 758 931 685 1255 249 2.18 1.093 4.33 32.60 
วิทยาศาสตร์ 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 

ภาษาต่างประเทศ 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 
 

 
 

                     ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                                           (ข้อมูล ณ วันที่ 28  มีนาคม 2562) 
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แผนภูมิสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไประดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปี การศึกษา 2559 -2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                   ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 

                                                                             (ข้อมูล ณ วันที่ 28  มีนาคม 2562) 
 
 

   2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ 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 

 

                   ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                             (ข้อมูล ณ วันที่ 28  มีนาคม 2562) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ
ภาษาต่างปร

ะเทศ
IS

ปี 2559 55.71 29.60 34.96 45.14 81.76 61.03 77.31 41.45 71.54

ปี 2560 57.63 31.90 39.31 50.87 73.66 58.63 75.59 47.67 76.55

ปี 2561 53.16 32.60 40.90 43.19 77.29 62.74 72.81 46.55 65.25
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 

 
3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียนของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน ดีขึ้นไป ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 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 

 

                   ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                             (ข้อมูล ณ วันที่ 28  มีนาคม 2562) 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2561
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 

 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
            1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 
                 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร  
ปีการศึกษา 2561

ภาษาทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 50.31 26.1 33.17 27.36

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.06 28.92 35.57 28.73

คะแนนเฉลี่ย ของ สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.1

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.1 29.45
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2561 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
การทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561 

 

วิชา 
คะแนน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

1. ภาษาไทย 45.12 46.54 50.31 48.27 48.06 43.08 
2. คณิตศาสตร์ 24.99 22.74 26.10 21.91 20.23 25.93 
3. วิทยาศาสตร์ 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 

เฉลี่ย 35.83 31.50 34.24 31.31 30.65 31.18 
 
 

                   ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                             (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562) 

 

ภาษาทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 43.08 25.93 28.51 25.33 33.07

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.72 28.55 29.68 29.14 34.39

คะแนนเฉลี่ย ของ สพฐ. 48.16 31.04 30.75 31.15 35.48

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 31.41 35.16
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 
6. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา2561 
 

 
 
 
 
 

                   ที่มา : งานแหล่งเรียนรู้โรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                                             (ข้อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ห้องสมุด 314 321 317 234 243 274

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 314 321 317 234 243 274

ห้องปฏิบัติการวิทยาศษสตร์ 314 321 317 234 243 274

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 314 321 317 234 243 274

ศูนย์อาเซ๊ยน 314 321 317 234 243 274

ธนาคารโรงเรียน 314 321 317 234 243 274

ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่น 314 321 317 234 243 274

สวนพฤกษศาสตร์ 314 321 317 234 243 274
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

7. ข้อมูลงบประมาณ  งบประมาณ ( รับ- จ่าย ) 
      7.1 เงินงบประมาณ/เงินลงทุนที่ได้รับจากภาครัฐ 

ตารางแสดงงบประมาณ/เงินลงทุนที่ได้รับจากภาครัฐ ปีการศึกษา  2561 
เงินเดือน/เงินประจ า

ต าแหน่ง 
ค่าเช่า
บ้าน 

การศึกษา
บุตร 

ค่า
รักษาพยาบาล 

รวมตลอดปี 
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

53,149,720 76,000 452,950 272,702.75 53,951,373 44077.92 
      
      รวมเงินท่ีได้รับจากภาครัฐตลอดปีการศึกษา เป็นเงิน 53,951,373 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7.2 เงินสนับสนนุการจัดการศึกษาเงินอุดหนุนรายหัว 

ตารางแสดงเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี 2561 
จัดการเรียน 

การสอน 
หนังสือ 

แบบเรียน 
เคร่ืองแบบ 
นักเรียน 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

รวมตลอดปี 

5,729,500 1,582,490 744,250 690,500 1,436,950 8,748,177 
      
      รวมเงินงบประมาณ/เงินอุดหนุนจากรัฐ เป็นเงิน 8,748,177 บาท 
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เครื่องแบบนักเรียน

หนังสือแบบเรียน

จัดการเรียนการสอน
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 7.3 เงินนอกงบประมาณ /เงินระดมทรัพยากร ปี 2561 
             ตารางแสดงเงินนอกงบประมาณ/เงินระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2561 
 

รายได้สถานศึกษา ค่าจ้างครูต่างชาติ 
เงินสนับสนุนบริจาค 

ผ้าป่าการศึกษา 
รวมตลอดปี 

5,700,440 1,350,000 1,482,156.50 8,532,597 
 
     รวมเงินนอกงบประมาณ /เงินระดมทุนจากผู้เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน 8,532,597  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ที่มา : งานแผนงานและงบประมาณโรงเรียนขามแก่นนคร 

                                                                             (ข้อมูล ณ วันที่ 28  มีนาคม 2562) 
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8.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   
 8.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
    สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน เป็นชุมชนชานเมือง มีสภาพเป็นในเมืองกึ่งนอกเมือง แต่ละหมู่บ้านมี
ตลาด ร้านค้า  อาคารพาณิชย์ และสถานท่ีราชการ เช่น วัดป่ารัตนมงคล  และส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
(ขอนแก่น) มณฑลทหารบปท่ี 23 ค่ายศรีพัชรินทร ประชาชนในชุมชนมีหลากหลายอาชีพเช่น อาชีพค้าขาย 
รับราชการ รับจ้าง และเกษตรกรรม ส่งผลให้นักเรียนในชุมชนส่วนใหญ่จะช่วยผู้ปกครองค้าขายในตลาดและ
ปลูกผักสวนครัวเพื่อน ามาขายในท้องตลาด ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน  ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประกอบอาชีพ และเพื่อให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้วยดี   
        ปัจจุบันมีนักเรียนในเขตพื้นท่ีนอกพื้นท่ีบริการมาเรียนลดน้อยลง สืบเนื่องจากจ านวนนักเรียนท่ีเรียน
จบช้ันประถมศึกษาในเขตพื้น ท่ีบริการลดน้อยลง แต่ก็มีนักเรียนนอกเขตพื้น ท่ี มาเรียนเพิ่ มมากขึ้น   
โดยเดินทางไป-กลับในระยะทางไกลๆ เนื่องจากผู้ปกครองมีความมั่นใจในระบบการดูแลช่วยเหลือ และเอาใจ
ใส่ในการเรียนการสอนตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรี ยน และมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานมาเข้าโรงเรียน  
          ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีส าคัญของท้องถิ่น  ได้แก่ งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียวและงาน
กาชาด จัดขึ้นในช่วงพฤศจิกายน–ธันวาคมของทุกปี ทอดถวายเทียนพรรษา ทอดกฐิน  บุญมหาชาติงาน
บุปผาชาติเทศบาลเมืองศิลาและประเพณีสงกรานต์ งานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคน และถนนข้าวเหนียวซึ่งได้
จัดขึ้นในทุกปี              
 
 8.2 จุดเด่น 
     ผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานมาเรียนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการดูแลบุตรหลาน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม  
 
 8.3 จุดด้อย    
    นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท่ีเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนขามแก่นนคร ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  
โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดหางบภายนอกมาสนับสนุนในการจัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และประกอบกับ
นักเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนมีรถโดยสารประจ าทางน้อย และให้บริการเป็นเวลา ส่งผลให้การมาเรียนในแต่
วันนักเรียนค่อยข้างมาสาย นักเรียนบางส่วนอยู่กับผู้ปกครองท่ีไม่ใช่บิดามารดา   
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9. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2560  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2560 

มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิด

ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.91   

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 72.93      

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.89   
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.65 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 65.45 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.44 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียน รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

    2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ได้ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่าง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 
10. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  จุดเด่น 
  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ทีมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียน
คิดเป็นท าเป็น  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน    
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  มีผลส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
  3. มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4. มีการพัฒนาของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีร้อยละของผลการเรียนรู้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปมีจ านวนไม่มาก ควรเร่งพัฒนาเพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) มีระดับคะแนนท่ีสูงกว่าปี 2560 

2. ควรต่อยอดนวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการ TO BE NUBER ONE โครงการบริจาคโลหิตโดยใช้หลัก “บวร”  โครงการ
รณรงค์รักษ์ส่ิงแวดล้อม โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการระบบดูแลนักเรียน โครงการสะเต็มศึกษา  และ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์  
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
  

 โรงเรียนขามแก่ นนครมี วิ ธี การก าหนดหลักสูตรเพื่ อตอบสนองนโยบายพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ควบคู่กับการศึกษาความต้องการตามบริบทของ
ท้องถิ่นและความต้องการจากการรับฟังเสียงของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยฝ่ายบริหาร
โรงเรียนมอบกลุ่มวิชาการโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ให้น าข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรและส ารวจ
ความต้องการจากการรับฟังเสียงของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้าง
หลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน ออกแบบแผนการเรียนท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อีกท้ังโรงเรียนขามแก่นนครมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกระบวนการ
ปฏิบัติงานของครูมุ่งเน้น ผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ี
วางไว้ และใช้นวัตกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในให้เกิดประสิทธิผล            
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 

    โรงเรียนขามแก่นนครบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนท้ังระบบ ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารงาน
ด้วยระบบคุณภาพ PDCA  และมีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยใช้  KKN-Model ร่วมกับพลังการท างาน
เป็นทีม (Power of Teamwork) นอกจากนี้โรงเรียนขามแก่นนครตระหนักเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะจ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ กลยุทธ์ของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แผนการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ จ านวน 62 กิจกรรมท่ีสอดคล้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็มศึกษา ค่ายนาโนเทคโนโลยี สัปดาห์คณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์และศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ค่ายภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ฝึกทักษะด้านไอซีทีสู่ความเป็นเลิศ  
แข่งขันศิลปหัตถกรรม ส่งเสริมความถนัดทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา และยกผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส าหรับด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียน จ านวน 35 กิจกรรม เช่น อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรักการออม  
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานสีขาว  และ 
ทูบีนัมเบอร์วัน 

 นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย โรงเรียนได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีการสร้างเครือข่ายความ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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ร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ฝึกให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข และมีจิตสาธารณะตามบริบทของโรงเรียน  
2. ผลการด าเนินงาน  

ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.48 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.29 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ62.09 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80.88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 52.28 และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไปในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 81.39 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 84.49 และคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล อยู่ในระดับดี ขึ้นไปสูงขึ้น  
  ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 93.52 ผู้เรียนมีความภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 และผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยรวมอยู่ ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 93.52 รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านการอ่าน เขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561 
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ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดีขึ้นไป
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ร้อยละของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
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ประเด็น ผลการประเมิน 

1.3 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561 
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ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียน 
ระดับดีขึ้นไป
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ร้อยละของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ระดับ
ดีขึ้นไป
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ร้อยละของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียน ระดับดีขึ้นไป
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ประเด็น ผลการประเมิน 

1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจคติท่ีดีต่องาน
อาชีพในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และ 6  
ปีการศึกษา 2561 

 
 

 

 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
   2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561 
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ร้อยะละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

2.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. จุดเด่น   

3.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75
ตามตัววัดความส าเร็จ ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีสามารถในการอ่านเขียน ส่ือสาร คิดค านวณ 2) ผู้เรียนมีความสามารถ
ในคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และ3) ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้การสอบระดับชาติ (O-NET) ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  มีคะแนนท่ีสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งท าให้มองเห็นว่า
ผู้เรียนของโรงเรียนขามแก่นนครมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะชีวิตท่ีพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกประเด็น    
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม    
มีความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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(Self - Assessment Report : SAR) 

4. จุดควรพัฒนา  

4.1 ผู้เรียนในทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในยุคแห่งการ
เรียนรู้ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิตท่ีต้องน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้
ศึกษาต่อ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีผลการทดสอบระดับชาติหรือการวัดการทดสอบ PISA อย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป 

4.2 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดช้ันสูง  
ทักษะการส่ือสาร  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ การวางแผนศึกษาต่อ  
และการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของตนเองและพัฒนาการทดสอบระดับชาติในรายวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษา   
 
 
 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนขามแก่นนครมีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีได้มาจากการมีส่วนร่วมในการจัดท าของบุคลากร การจัด
วางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความพึงพอใจ ก าหนดโครงสร้าง
โรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ และกลุ่ม
กิจการนักเรียน โดยยึดภารกิจหลักคือ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ” โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ และกระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA และมีการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน  โดยใช้   KKN-Model ร่วมกับพ ลังการท างาน เป็น ทีม (Power of Teamwork) มาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานท้ัง 4 กลุ่มงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงานแล้วศึกษา
ระบบงาน ขั้นตอนกระบวนการท างานโดยเช่ือมโยงส่งผลโดยตรงกับวิสัยทัศน์ (Vision) เป้าประสงค์ และแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 จากกระบวนการจัดท ากลยุทธ์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือในการด าเนินงานของคณะครู
และผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนครก่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีน่าภาคภูมิใจ คือ KKN-Model เป็นการรวมพลังทีม
เพื่อให้ผู้บริหารและครูทุกคนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการอบรมส่ังสอนให้นักเรียนมีความรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากลใส่ใจดูแลนักเรียนด้วยความเอื้ออาทร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA) เป็นแรงขับเคล่ือนหมุนรอบไปสู่ความส าเร็จบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนโอกาสเชิงกลยุทธ์ (STRATEGY OPPORTUNITIES) คือ มีวัฒนธรรมองค์กร
แบบเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง ได้รับการสนับสนุนด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์
เก่าและครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี ครูและนักเรียนมีทักษะชีวิตและจิตอาสาท าให้โรงเรียนได้รับการยอมรับและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท าให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนเสมอมา 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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2. ผลการพัฒนา 
2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ       
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ     
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ     
ตามมาตรฐานต าแหน่งข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 โรงเรียนมีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการระบบคุณภาพและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพn เช่น อาคารเอนกประสงค์ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ  PDCA           
โดยใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจนมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ             
และความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง  จุดเด่นท่ีส าคัญคือ  การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา          
ในการเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานซึ่งส่งผลให้ครูสามารถน าความรู้มาจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาของครูเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา     

1. ส่งเสริมใหเ้กิดภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐาน OBECQA อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนขามแก่นนครมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพและ KKN-Model ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการท างานท่ีส าคัญของโรงเรียน 9 กระบวนการ
ดังนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการพัฒนาศักยภาพของครู กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการสร้างเครือข่าย และกระบวนการบริหารจัดการ โดยมี
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล บริหารจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพ OBECQA และขับเคล่ือนกระบวนการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนได้น าข้อก าหนดหลักสูตรและกระบวนการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้กับครูทุกคนได้รับทราบ 
โดยได้ก าหนดตัววัดท่ีเป็นผลลัพธ์ของหลักสูตรและกระบวนการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน และด าเนินการส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่  งาน
หลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลมี
การบูรณาการภาระงานช้ินงานทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์  ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะของผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงปี 2561) เช่น การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน้นให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง การจัดแข่งนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนใน
สัปดาห์คณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงได้มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งสืบค้นข้อมูลมีการนิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนตามสภาพจริง มีข้ันตอน อย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน     

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 
ใน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษา และศิลปะ และส่งผลให้คะแนนการทดสอบใน
ระดับชาติของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงขึ้นทุกรายวิชา และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
สูงขึ้น 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลใน
ด้านต่างๆ อีกมากมายในการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

3. จุดเด่น 
ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ และแหล่งเรียนรู้             
ท่ีหลากหลาย แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรจัดโครงการแก้ปัญหาผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ท่ีต่ าและจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนรู้

ท่ีสูงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้หลากหลายมากท่ีสุด 
2. โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดโครงการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเน้นท่ีจะ

แก้ปัญหากับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

  
ร้อยละรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  4  ดีเยี่ยม 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม
ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเย่ียม  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
อยู่ในระดับดีเย่ียม  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเย่ียม   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.48 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
82.29 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ62.09 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80.88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 52.28 และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 81.39 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 
84.49 และคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับดี ขึ้นไปสูงขึ้น  

  ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งช้ี ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 93.52 ผู้เรียนมีความภูมิใจท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 100 และ
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยรวมอยู่ ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 93.52 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการ    
ของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ    มีแผนพัฒนาคุณภาพ        
การจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้     
ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ   และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อใหผู้้เรียนใฝ่เรียนรู้   
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา       
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีรูปแบบการบริหารและ    
การจัดการระบบคุณภาพและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา   มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพn เช่น อาคารเอนกประสงค์ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   จากการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน     ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผล
ให้ ผู้ เ รี ย น มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น ใ น ร ะ ดั บ ดี ขึ้ น ไ ป สู ง ขึ้ น ก ว่ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2560 
ใน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษา และศิลปะ และส่งผลให้คะแนนการทดสอบใน

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับชาติของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงขึ้นทุกรายวิชา และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
สูงขึ้น 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลใน
ด้านต่างๆ อีกมากมายในการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ส่วนท่ี 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

  
     ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนขามแก่นนครถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียน จะต้อง

น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพั ฒนา           
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี ) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม          
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ     
การช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

 
1. สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75
ตามตัววัดความส าเร็จ ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีสามารถในการ
อ่านเขียน ส่ือสาร คิดค านวณ 2) ผู้เรียนมีความสามารถ
ในคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา และ3) ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้
การสอบระดับชาติ (O-NET) ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ และในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  มีคะแนน
ท่ีสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งท าให้มองเห็นว่า
ผู้ เรี ย น ข อ ง โร ง เรี ย น ข าม แ ก่ น น ค ร มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และมีทักษะชีวิตท่ีพร้อมในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนดทุกประเด็นมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม    
มีความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนในทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ต้อง

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในยุคแห่งการเรียนรู้
ให้ ได้มาตรฐานยิ่ งขึ้น  ครู ผู้สอน ต้องปรับเป ล่ียน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะชีวิตท่ีต้องน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหรือ
ใช้ศึกษาต่อ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมีผลการ
ทดสอบระดับชาติหรือการวัดการทดสอบ PISA อย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป 

2. ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดช้ันสูง  ทักษะการ
ส่ือสาร ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนรู้ การวางแผนศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพ ท่ีสอดคล้องกับ ศักยภาพของตน เองและ
พัฒนาการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยและ
สังคมศึกษา   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ  PDCA           
โดยใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี  เช่นการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจนมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ             
และความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง  จุดเด่น
ท่ีส าคัญคือ  การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา          
ในการเข้ารับการประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
ซึ่งส่งผลให้ครูสามารถน าความรู้มาจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน การจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาของครูเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐาน OBECQA อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 
 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการ
คิด ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ วย วิ ธี ก าร  และ แห ล่ ง เรียน รู้             
ท่ีหลากหลาย แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตน เอ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  และมี ส่ วน ร่วม ในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. ครูควรจัดโครงการแก้ปัญหาผู้เรียนท่ีมีผล
การเรียนรู้ท่ีต่ าและจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนท่ีมี
ผลการเรียนรู้ท่ีสูงให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียนให้หลากหลายมากท่ีสุด 

2. โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดกิจกรรม PLC 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและ
เน้นท่ีจะแก้ปัญหากับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 

2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

 

2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
2.1 โรงเรียนด าเนินการจัดท าแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) ให้กับคณะครูเพื่อส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันรวมกันแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ PLC  
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2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้เห็นคุณค่า และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการปฏิบัติจริง 

2.3 โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยบริหารจัดการตามเกณฑ์   
มาตรฐาน OBECQA และปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 

2.4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการศึกษา โดยเรียนรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 

3. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
3.1 การให้ความรู้ เกี่ ยวกับแนวทางการขับเค ล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู  ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) จากเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.2 จัดหาองค์กรเครือข่ายจากสถาบันต่างๆ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และร่วมกันด าเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
- ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขามแก่นนคร 
    ฉบับลงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
-  ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ค าส่ังโรงเรียน เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 
- ภาพกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ ปีการศึกษา 2561 
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ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

______________________________ 
 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวัน ท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนขามแก่นนคร จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีคุณภาพและ มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   ฉบับนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(พันเอกฉกาจพงษ์   หงษ์ทอง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขามแก่นนคร 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 2561 

…………………………………………………………………………………………… 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 256๑  
 มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
_____________________________ 

 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป นอกจากนี้ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนขามแก่นนคร จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มี
คุณภาพและ มาตรฐาน จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 
   

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพผู้เรียน 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ ๘๕ 
ร้อยละ ๙๐ 

ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 

๒. กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
 
 
 

ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

ดีเย่ียม 
 

 
ดีเย่ียม 

 
 

๓. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๘๕ 
ร้อยละ ๘๕ 

 
ร้อยละ ๘๕ 

 

ดีเย่ียม 
 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

 

 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  1๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 256๑ 
 
 

(พันเอกฉกาจพงษ์   หงษ์ทอง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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ค าส่ังโรงเรียนขามแก่นนคร 
ท่ี  ...106........./ 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา                  
ประจ าปีการศึกษา  2561 

------------------------------------------------ 
 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9(3) และกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. 2553  ท่ีให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ    
และทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27(4) แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียนขามแก่นนครจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2560  ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายนพดล  สิงหศรี  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

3. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 4. นางกาญจนา   ทวนวิเศษกุล รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 5. นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 6. นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ ครู คศ.3   กรรมการ 

7. นายวีระพล  จันทร์ศิลา ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายประยงค์  สิงหาด  ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางอารมย์  มินา  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
10. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่  วินิจฉัย  ส่ังการ  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ให้ค าปรึกษา  ตลอดท้ังแก้ไขปัญหา  อุปสรรค 

อันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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2.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) และรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
1. นายนพดล สิงหศรี  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ  
2. นางอารมย ์ มินา  ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นางเครือวัลย์ คงรักช้าง ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสุภาณี คงกระโทก ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางมยุรา ศรีทานันท์ ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางเพลินพิศ นามวาด  ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นางนิธิดา ช่ืนนิรันดร ์ ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นายน าพล พงศ์พัสนันท์ ครู คศ.3   กรรมการ 
9. ดร. นภาพร เพ็ชรศรีกุล ครู คศ.3   กรรมการ 
10. นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู คศ.3   กรรมการ 
11. นายวิเชียร กระพี้แดง ครู คศ.3   กรรมการ 
12. นายเสกสรรค์     สีหาโมก  ครู คศ.2   กรรมการ 
13. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางอัจฉริยา สุวอ  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 หน้าที่   ประสานข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบความถูก ต้อง ท้ัง  4  มาตรฐาน จาก
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อสรุปและอภิปรายผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดท ารายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2561  แล้วรายงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ตามล าดับข้ันตอน 
3.  คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (5 มาตรฐาน) 
      3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

3.1.1 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้รับผิดชอบในการประเมิน  
ประกอบด้วย 

1. นางอารมย ์  มินา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภาพร  เพ็ขรศรีกุล ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นายวิเชียร   กระพี้แดง ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายน าพล   พงศ์พัสนันท์ ครู คศ.3  กรรมการ  
6. นางเพลินพิศ    นามวาด  ครู คศ.3  กรรมการ  
7. นางมยุรา  ศรีทานันท์ ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นายเสกสรรค์ สีหาโมก  ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นางนิธิดา  ช่ืนนิรันดร ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นายนิพนธ์    สิงห์สมาน ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางอัจฉริยา  สุวอ  ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



37 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

3.1.2 ประเด็นพิจารณา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้รับผิดชอบในการประเมิน  
ประกอบด้วย 

1.  นายวีระพล  จันทร์ศิลา ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางพูนศร ี  นิยมศาสตร์ ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นายประยงค์  สิงหาด  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายสมจิตร  เจริญสุข   ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย์   ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นางจารุวรรณ  โคตรแสน ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางฉวีวรรณ  บุญระม ี ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     3.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
1. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ครู คศ.3  กรรมการ  
3. นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายประยงค์  สิงหาด  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางมยุรา  แพงศรี  ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ ์ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางปริยากร  ศรีวงษา  ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                   

3.3 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. นางอารมย ์  มินา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภาพร  เพ็ขรศรีกุล ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายวิเชียร   กระพี้แดง ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายน าพล   พงศ์พัสนันท์ ครู คศ.3  กรรมการ  
6. นางเพลินพิศ    นามวาด  ครู คศ.3  กรรมการ  
7. นางมยุรา  ศรีทานันท์ ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นางนิธิดา  ช่ืนนิรันดร ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นางสุทิศา  อารามพงษ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
11. นางสุภาณี  คงกระโทก ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางกนกพิชญ ์  จิตตภานันท์ ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.4 มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. นางอารมย ์  มินา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ  
2. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล ครู คศ.3  กรรมการ 
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3. นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางชนิดา  ดวงบรรเทา ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

3.5 มาตรฐานที่ 5 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. นางพิกุลรัตน ์  บรรดาศักดิ์ไพศาล ครู คศ.3 ประธานกรรมการ  
2. นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์  ครู คศ.3 กรรมการ 
3. นางสุทิศา  อารามพงษ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายอนุสรณ์  ปิ่นใจยศ  ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางกนกพิชญ ์  จิตตภานันท์ ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นายไกรเพชร  เจริญศิริ  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ข้อ 3.1 – 3.5  มีหน้าท่ีดังนี้ 

1. ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี แนวทางการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานท่ีได้รับผิดชอบ  5 มาตรฐาน 
 2. ประชุมวางแผน ด าเนินการ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จัดท าเอกสารตามแนวทาง 
การประเมินตามมาตรฐานท่ีได้รับผิดชอบ  
 3. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ส่งมอบคณะกรรมการประสานงานตามเวลาท่ีก าหนด   
เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมิน (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 ให้บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถและเสียสละ
เพื่อให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวมและทางราชการสืบไป 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี   11    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 

                                    ส่ัง  ณ  วันท่ี   11    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 

 

 
             

(นายศุภกิจ     สานุสัตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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คณะผู้จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ปีการศึกษา 2561 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. นายศุภกิจ       สานุสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  
 2. นายนพดล       สิงหศรี   รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
 3. นายพิพัฒน์พงศ์    บุญอนันต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 4. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 

 
คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม 

1. นายนพดล สิงหศรี  ประธานกรรมการ  
2. นางอารมย ์ มินา  กรรมการ 
3. นางเครือวัลย์ คงรักช้าง กรรมการ 
4. นางสุภาณี คงกระโทก กรรมการ 
5. นางมยุรา ศรีทานันท์ กรรมการ 
6. นางเพลินพิศ นามวาด  กรรมการ 
7. นางนิธิดา ช่ืนนิรันดร ์ กรรมการ 
8. นายน าพล พงศ์พัสนันท์ กรรมการ 
9. ดร. นภาพร เพ็ชรศรีกุล กรรมการ 
10. นายอดิเรก สารีพิมพ์ กรรมการ 
11. นายวิเชียร กระพี้แดง กรรมการ 
12. นายเสกสรรค์     สีหาโมก  กรรมการ 
13. นางอัจฉริยา สุวอ  กรรมการ 
14. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


