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คำนำ 

 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และ

จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป 

เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา       

ดังนั้นโรงเรียนขามแกนนครจึงไดดำเนินการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment 

Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563 ท่ีจะนำเสนอผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน

ที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  นำเสนอขอมูล/เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษท่ีสนับสนุนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม และนำเสนอแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนา

มาตรฐานใหสูงข้ึน  จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  
ขอขอบคุณคณะคร ู ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ี

มีสวนรวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563  

ฉบับนี้  โรงเรียนขามแกนนคร หวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดเปน

อยางดี จึงขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพครั้งนี ้

 

 

               นายศุภกิจ สานุสัตย 

ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร 

                                                               15 พฤษภาคม 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

        โรงเรียนขามแกนนครเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งอยูเลขที่ 100 หมู 15 ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน เปดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563  มีจำนวนนักเรียน 1,473 คน  มีบุคลากร จำนวน  110 คน โรงเรียนได

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ดีเลิศ 85/บรรลุ 

                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ด ี 85/ไมบรรลุ 

                1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ บรรลุ 

  

 ซึ่งเปนผลจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2566 แผนปฏิบัติการประจำป 

2563 โดยมีรายละเอียดโครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 4 โครงการ แตละโครงการ

ดำเนินการตามกิจกรรมยอย จำนวน 190 กิจกรรม เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาครบถวนและมีการนำสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา  

 นอกจากนี้เพื่อรักษาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น โรงเรียน

ไดกำหนดแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน (Vision) 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ “ภายในป 2566 โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะ

ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) 8 ขอหลัก คือ 1) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูตาม

มาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2) นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ

ชีวิต มีจิตสาธารณะและหางไกลยาเสพติด 3) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 4) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพและสรางภาคีเครือขาย 5) สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

แหลงเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนการสอน 6) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม

มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคลสูความเปนเลิศทางวิชาการ 7) จัด

กระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน และ  
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8) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ โรงเรียนขามแกนนคร ยังขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยกลยุทธของ

โรงเรียนประจำป 2563 – 2566 ไดแก พัฒนาคุณภาพของผูเรียน พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ และพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยยึดรูปแบบกระบวนการบริหารงานท่ีเรียกวา KHAM Model   

             ทั ้งนี ้ โรงเรียนมีแผนพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และดานการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนสูงขึ้นในระดับยอดเยี่ยม นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีแผนพัฒนาตนเองท่ี

รักษาระดับมาตรฐานใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนในดานการบริหารและการจัดงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และ

ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใชหลักการหองเรียนสีขาว   

  นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี คือ กิจกรรมโรงเรียนคารบอนต่ำ ชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใชมาตรการ 5 ดาน ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม และงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดวยนวัตกรรม KHAM Model   

             ความโดดเดนของสถานศึกษา การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและ

การใหบริการชุมชน  

  โรงเรียนไดดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สามตามหลักสูตรของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงสูการสราง

อาชีพและการมีงานทำ 

 

 

 

                      (นายศุภกิจ สานุสัตย) 

                                                      ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร 

                                                           15 พฤษภาคม 2564 
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สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1.1.1 ลักษณะขององคกร 

ช่ือ   โรงเรียนขามแกนนคร 

ท่ีอยู   100 หมูท่ี 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

โทรศัพท  0-4324-1720     โทรสาร    0-4324-1720 

เปดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 1   ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 

จำนวน 48 หองเรียน  จำนวนนักเรียน 1,473 คน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 110 คน 

ผูอำนวยการสถานศึกษา     : นายศุภกิจ  สานุสัตย          โทรศัพท 08-0369-6991  

รองผูอำนวยการสถานศึกษา : นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      โทรศัพท 08-1708-1503 

 

1.1.2 สภาพแวดลอมขององคกร 

        1.1.2.1 คติพจน,ปรัชญา,อัตลักษณ ,วิสัยทัศน,พันธกิจ,เปาประสงค,กลยุทธ ,โครงสรางการบริหาร 

คติพจน 

นตถิ ปญญา สมาอาภา “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” 

ปรัชญา 

“รักหนาท่ี  มีวินัย  ใฝเรียนรู  เชิดชูคุณธรรม” 

อัตลักษณ  

        “วิชาการดี  กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา” 

วิสัยทัศน  

  “ภายในป 2566 โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ  

 1) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 2) นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและหางไกลยาเสพติด  

 3) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวชิาชีพ  

 4) บรหิารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพและสรางภาคีเครือขาย  

 5) สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการจัด 

การเรียนการสอน  

1.1 ขอมูลท่ัวไป 
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6) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตาง

ระหวางบุคคลสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

7) จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน

อยางรอบดาน  

8) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เปาประสงค  

 1) ผู เรียนใหมีความรู ความสามารถตามเกณฑของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และตามมาตรฐานสากล 

 2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึ ่งประสงค มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตามลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

3) ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และความสามารถจัด 

การเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล  

4) สถานศึกษามีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ การศึกษา รวมกับภาคีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางยั่งยืน  

5) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ สิ ่งแวดลอม มีสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อเปนสถานศึกษา 

แหงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

6) ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาที ่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล 

7) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพ เอ้ือตอการพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน  

8) ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร เพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

กลยุทธ 

  1) พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

  2) พัฒนากระบวนการบรหิารและการจัดการ 

  3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 

         (แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจำป 2563)  
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   แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร 
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 1.1.2.2 อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญของโรงเรียน 

  1.1.2.2.1 อาคารเรียน  จำนวน 5 หลัง ไดแก อาคารเรียนแบบ 216 และ อาคารเรียนแบบ 324/41 หลังคาทรงไทย 

  1.1.2.2.2 อาคารประกอบ  จำนวน 6 หลัง ไดแก อาคารชั่วคราว อาคารกาญจนาภิเษก เรือนเพาะชำ  

แบบเสาคอนกรีต อาคารหองสมุด ICT และอาคารพยาบาล  

  1.1.2.2.3 สิ ่งปลูกสรางอื ่น ๆ  จำนวน  20 หลัง ไดแก อาคารฝกงาน อาคารเรียนการเกษตรกรรม  

โดมอเนกประสงค บานพักครู บานพักนักการภารโรง หองน้ำ-หองสวม 

  1.1.2.2.4 หองปฏิบัติการอื่น ๆ  จำนวน 40 หอง ไดแก หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร หองปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ หองปฏิบัติการสอนภาษาไทย หองปฏิบัติการสอนสังคม หอง

อาเซียน หองจริยธรรม หองปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา หองปฏิบัติการสอนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หองคห

กรรม หองอุตสาหกรรม หองเกษตรกรรม หองดนตรี หองศิลปะ หองนาฎศิลป  

(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการประจำป 2563) 

 1.1.2.3 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 

  1.1.2.3.1 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

   1. จ ัดการเร ียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเร ียนขามแกนนคร พุทธศักราช 2563  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) 

   2. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนความถนัดของนักเรียนรายบุคคลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก 

หลักสูตรหองเรียนดนตรี นาฏศิลป และกีฬา 

  1.1.2.3.2 โรงเรียนเขารวมโครงการพิเศษตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดการเรียน 

การสอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศเปนภาษา 

ท่ีสามตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)      

                                                      (แหลงขอมูลงานพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 

 1.1.2.4 ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จเปนท่ีประจักษในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2563) 

  

ประเภท ช่ือ – นามสกุล ความดีเดน/ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

โรงเรียน โรงเรียนขามแกนนคร การประกวด โครงการ EGAT Green 

Learning Awards กิจกรรมโรงเรยีน

คารบอนต่ำ (ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ี

โรงเรียน) 

การไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทยรวมกับ 

สพฐ. 

การประกวดผลการดำเนินงานชุมนุม  

To be Number One ประเภทสถานศึกษา 

กลุมรักษามาตรฐานพรอมรักษามาตรฐาน

เปนตนแบบ ระดับเพชร ปท่ี 3 

กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข 

การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข ระดับเพชร ปท่ี 3 

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
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ประเภท ช่ือ – นามสกุล ความดีเดน/ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

นายศุภกิจ สานุสัตย สำเร็จการฝกอบรมเสริมหลักสูตร  

นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนท่ี 13 ตาม

หลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัย 

นักบริหาร สถาบนัพัฒนาขาราชการพลเรือน 

ในระหวางวันท่ี 1 – 22 ธันวาคม 2563 

สถาบันพัฒนาขาราชการ

พลเรือน 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมี

เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

(ประถมาภรณมงกุฎไทย) 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

คร ู

 

นางสาวกฤษณา วรรณทิพย รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

(ประถมาภรณมงกุฎไทย) 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

นางลัดดาวัลย คีรีเมฆ 

นางสุทธิรัตน ภูระหงษ 

นายพงษพัฒน  สมณะคีรี 

ครูดีไมมีอบายมุข สำนักงานเครือขาย

องคกรงดเหลา (สคล.) 

รวมกับ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (มจร.)  

นายนิกร  สีกวนชา รางวัล ดีเดน  ผูสงเสริมดานพลังงาน 

โครงการ Thailand Energy Awards 

2020 ระดับประเทศ 

กระทรวงพลังงาน 

นายนิกร สีกวนชา 

นางสาวพรทิภา กลางจันทา 

ผานการคัดเลือกรอบแรก โครงการครู

พลังงานสะอาด (Clean Energy Teacher) 

สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการ 

ดานพลังงาน และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นักเรียน 

 

เด็กหญิงขนิษฐา สีพาติ่ง การประกวดสิ่งประดิษฐความคิดสรางสรรค 

โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก  

ป 8 ผานเขา 30 ทีมสุดทาย 

บริษัท ปตท. จำกัด

(มหาชน) และบริษัท 

 อสมท. จำกัด(มหาชน) 

นางสาวภัทราพา ทายิดา 

นางสาวชลธิชา  ตนทองคำ 

นางสาวจารุวรรณ เฮาโฮม 

นางสาวฐิติญาภรณ  ทามวง 

ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ และ

ไดรับสิทธิ์รวมกิจกรรม Junior Bootcamp 

คายสรางสรรคนวัตกรรมอาหาร 

สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.)  

โดยเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food innopolis) 
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ประเภท ช่ือ – นามสกุล ความดีเดน/ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายเอกรัฐ  อนุรักษ            

นายพุทธิพงศ  พาพรหม  

นายเดชาวิชญ  สีทำมา            

นายวรเกียรติ  โคตรทุม            

รางวัลบทความดีเดน โครงการการสราง

ความเขาใจและสงเสริมทัศนคติ 

เพ่ือการเรียนรูดานพลังงานทางเลือก 

สำหรับเยาวชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดยุทธศาสตร 

EN-Camp ปท่ี 2 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

เด็กหญิงเมธาพร สรรเสริญชัย 

นางสาวชลธิชา  ภูมณี  

ประกวดแขงขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน  

ประจำปพุทธศักราช 2564  

รอบชิงชนะเลิศ 

สำนกังานราชบัณฑิตยสภา   

นักเรียน 

 

นางสาวมาลิสา ไกรมะณีย 

นางสาวสุทธิดา ศรีแกว 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง 

ประเภทการตอคำศัพทภาษาอังกฤษ 

(ครอสเวิรด) 

รุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหกรรมเกมกีฬาเพ่ือ

การศึกษาพญาแล 

Supreme KST logic 

Game 2020  

เด็กชายชลชั ศรีกอง 

นางสาวชนกสุดา บัวสุวรรณ 

รางวัล เหรียญทอง ประเภทการตอคำศัพท

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) 

รุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหกรรมเกมกีฬาเพ่ือ

การศึกษาพญาแล 

Supreme KST logic 

Game 2020  

เด็กหญิงคุณัญญา เพ็ชรศรี              

เด็กชายเจษฎาภรณ ทุมมา              

เด็กชายอนาวิล โลเด                    

รางวัลยอดเยี่ยมชนะเลิศ 

ประกวดวาดภาพระบายสีในสวนสวย 

โครงการมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติ 

ขอนแกน 2020 หัวขอ “สวนแหงความสุข”

ณ สวนสุขภาพบึงทุงสราง จังหวัดขอนแกน 

เทศบาลนครขอนแกน 

เด็กหญิงคุณัญญา เพ็ชรศรี 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การประกวด́ประกวดวาดภาพหัวขอ 

ตัวฉันและฮีโรของฉันกับการชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันในอาชีพ 

เทศบาลนครขอนแกน 

นางสาวดลชนก คำดวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การวาดภาพ ภายใตแนวคิด 

“รางวัลแหงการรวมใหท่ียั่งยืน” 

สำนักงานสลากกินแบง

รัฐบาล (GLO) 

 

(เอกสารอางอิง รายงานการประชุมของโรงเรียนและจดหมายขาวจากเว็ปไซตของโรงเรียน 
https://drive.google.com/drive/folders/1fkCN5sgoS8MIXy6Ik8Dn-qRP9kw-WDTa) 
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1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

     1.2.1 จำนวนบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564) 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 

คร ู

อัตราจาง 

ลูกจาง 

ประจำ 

เจาหนาท่ี

อ่ืนๆ 
รวม 

ปการศึกษา 2563 2 80 - 5 5 4 110 

(แหลงขอมูลงานบุคลากร) 

 

1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564) 

วุฒิการศึกษา 
ต่ำกวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน 18 43 48 1 110 

(แหลงขอมูลงานบุคลากร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

84%

0%5%
5%4%

แผนภมูิแสดงจํานวนบุคลากรของโรงเรียนขามแกนนคร

ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครู ลูกจาง เจาหนาที่อื่นๆ



8 
 

 
 

1.2.3 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

    ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ตามคำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนท่ี 1/2563) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 (ตามคำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนท่ี 2/2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แหลงขอมูลงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน) 
 

 

 

 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแตละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 

2. คณิตศาสตร 13 24.54 

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23 20.61 

4. ภาษาไทย 13 23.69 

5. ภาษาตางประเทศ 12 25.92 

6. สังคมศึกษา ฯ 12 26.92 

7. การงานอาชีพ 6 17.67 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 30.60 

9. ศิลปะ 5 27.20 

10. แนะแนว 3 20.33 

รวม 94 22.87 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแตละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 

2. คณิตศาสตร 13 16.62 

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 21 16.05 

4. ภาษาไทย 11 16.55 

5. ภาษาตางประเทศ 12 20.00 

6. สังคมศึกษา ฯ 11 22.09 

7. การงานอาชีพ 7 12.00 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 18.00 

9. ศิลปะ 5 19.80 

10. แนะแนว 3 16.00 

รวม 89 17.47 
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1.3 ขอมูลนักเรียน 

      1.3.1 ขอมูลจำนวนนักเรียนปการศึกษา 2563 รวม 1,473 คน (ขอมูล ณ วันท่ี10 พฤศจิกายน 2563) 
 

 

 

(แหลงขอมูลงานทะเบียน) 

 

       1.3.2 ขอมูลจำนวนนักเรียนท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564) 
 

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ันเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ท้ังหมด 

จำนวนหอง 9 9 9 27 7 7 7 21 48 

เพศ 
ชาย 156 146 141 443 94 71 76 241 685 

หญิง 139 142 135 415 127 123 122 373 789 

รวม 295 288 277 855 220 194 198 614 1,473 

เฉล่ียตอหอง 33 32 31 32 32 28 29 30 31 

ระดับช้ันเรียน ม.3 

จบ

พรอม

รุน 

จบไม

พรอม

รุน 

ม.6 

จบ

พรอม

รุน 

จบไม

พรอม

รุน 

รวมท้ังหมด 

(ม.3, ม.6) 

จบ

พรอมรุน 

จบไม

พรอม

รุน 

เพศ 
ชาย 41 85 56 76 37 39 217 122 95 

หญิง 135 106 29 122 106 16 257 212 45 

รวม 277 191 86 198 143 55 475 334 141 

คิดเปนรอยละ 100 68.95 31.05 100 72.22 27.78 100 70.32 29.68 
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1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

1.4.1 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  

อยูในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ปการศึกษา  2563 

        จำนวน    

              นักเรียน 

รายวิชา 

จำนวนนักเรียนท่ีไดเกรด 3 ข้ึนไป 

รอยละ  ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6  รวม 

ภาษาไทย 569 535 437 378 329 541 2789 55.40 

คณิตศาสตร 498 556 532 241 259 310 2396 45.80 

วิทยาศาสตร 744 849 724 907 982 585 4791 58.87 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
896 693 1160 546 709 638 4642 51.61 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
1088 870 943 815 672 687 5075 85.97 

ศิลปะ 823 911 656 279 291 361 3321 67.23 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
292 351 198 130 94 312 1377 68.47 

ภาษาตางประเทศ 630 796 602 545 612 563 3748 50.81 

การศึกษาคนควา

ดวยตนเอง(IS) 
    305   271   576 64.94 

เฉล่ีย 692.50 695.13 617.44 480.13 468.78 499.63 3517.38 61.01 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน)                                                     (แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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1.4.2 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับดี ข้ึนไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  (ขอมูล ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564) 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ จำนวน

นักเรียน 
ดีข้ึนไป รอยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 287 0 12 0 299 287 95.99 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 240 39 16 0 295 279 94.58 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 223 11 46 0 280 234 83.57 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 185 25 14 0 224 210 93.75 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 179 7 16 0 202 186 92.08 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 175 15 11 0 201 190 94.53 

รวม 1289 97 115 0 1501 1386 92.34 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน)                                                  (แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับดี ข้ึนไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  (ขอมูล ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564) 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ จำนวน

นักเรียน 
ดีข้ึนไป รอยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 221 55 16 0 292 276 94.52 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 244 13 34 0 291 257 88.32 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 208 12 54 0 274 220 80.29 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 165 39 18 0 222 204 91.89 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 174 11 10 0 195 185 94.87 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 179 11 8 0 198 190 95.96 

รวม 1191 141 140 0 1472 1332 90.49 
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1.4.4 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ ดี ข้ึนไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564) 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ จำนวน

นักเรียน 
ดีข้ึนไป รอยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 288 0 11 0 299 288 96.32 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 250 25 20 0 295 275 93.22 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 172 65 43 0 280 237 84.64 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 169 28 27 0 224 197 87.95 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 171 16 15 0 202 187 92.57 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 165 25 11 0 201 190 94.53 

รวม 1215 159 127 0 1501 1374 91.54 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน)                                                  (แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

1.4.5 รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ ดี ข้ึนไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564) 

ระดับช้ัน 
ระดับคุณภาพ จำนวน

นักเรียน 
ดีข้ึนไป รอยละ 

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 193 79 20 0 292 272 93.15 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 242 26 23 0 291 268 92.10 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 200 19 55 0 274 219 79.93 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 157 26 39 0 222 183 82.43 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 160 25 10 0 195 185 94.87 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 160 25 13 0 198 185 93.43 

รวม 1112 200 160 0 1472 1312 89.13 

        หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน)                                                  (แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

     1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2563 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 51.96 23.26 29.52 31.50 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.45 24.91 29.45 33.21 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา 2563  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 41.23 22.31 28.96 33.80 23.92 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 42.57 24.49 31.79 35.25 28.21 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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1.5.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ึนพ้ืนฐาน (O-NET)  

     ประจำปการศึกษา 2561 – 2563  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา 
ป กศ. 

2561 

ป กศ. 

2562 

ผลตาง 

2561-

2562 

ป กศ.

2563 

ผลตาง 

2562-

2563 

ภาษาไทย 50.31 51.71 1.40 51.96 0.25 

ภาษาอังกฤษ 27.36 29.94 2.58 31.50 1.56 

คณิตศาสตร 26.10 22.42 -3.68 23.26 0.84 

วิทยาศาสตร 33.17 28.88 -4.29 29.52 0.64 

รวมเฉล่ีย 136.94 132.95 -3.99 136.24 3.29 
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พ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2560 - 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

ป กศ. 2561 ป กศ. 2562 ป กศ.2563
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1.5.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

        ปการศึกษา 2561 – 2563  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 

รายวิชา 
ป กศ. 

2561 

ป กศ. 

2562 

ผลตาง  

2561-2562 

ป กศ.

2563 

ผลตาง 

 2562-2563 

 
ภาษาไทย 43.08 36.52 -6.56 41.23 4.71 

 
สังคมศึกษา 33.03 33.76 0.73 33.80 0.04 

 
ภาษาอังกฤษ 25.33 24.07 -1.26 23.92 -0.15 

 
คณิตศาสตร 25.93 20.64 -5.29 22.31 1.67 

 
วิทยาศาสตร 28.51 25.37 -3.14 28.96 3.59 

 
รวมเฉล่ีย 155.88 140.36 -15.52 150.22 9.86 
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1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

 

1.6.1 จำนวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2563  
แหลง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

หองสมุด 295 288 277 220 194 198 

หองดนตรี 295 288 277 220 194 198 

หองคอมพิวเตอร 295 288 277 220 194 198 

หองนาฎศิลป 295 288 277 220 194 198 

หองคหกรรม  295 288 277 220 194 198 

หองเกษตรกรรม 295 288 277 220 194 198 

หองอุตสาหกรรม 295 288 277 220 194 198 

หองอาเซียน 295 288 277 220 194 198 

หองจริยธรรม 295 288 277 220 194 198 

หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 295 288 277 220 194 198 

หองปฏิบัติการทาง

ภาษาตางประเทศ 
295 288 277 220 194 198 

หองปฏิบัติการสอนศิลปะ 295 288 277 220 194 198 

หองปฏิบัติการสอนสังคม 295 288 277 220 194 198 

หองปฏิบัติการสอนภาษาไทย 295 288 277 220 194 198 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 295 288 277 220 194 198 

หองปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
295 288 277 220 194 198 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 295 288 277 220 194 198 

แปลงเกษตร 295 288 277 220 194 198 

                                             (แหลงขอมูลงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู) 
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1.6.2 จำนวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

 

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

สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จังหวัดชัยภูมิ 295 - - - - 50 

พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ - 288 - - - - 

อุทยานเทวาลัย ศาลากูแกว จังหวัดหนองคาย - - 277 220 - - 

วัดโพธิ์ชัย หลวงพอพระใส จังหวัดหนองคาย - - 277 220 194 61 

พิพิธภัณฑสัตวน้ำ จังหวัดหนองคาย - - 277 220 194 61 

ตลาดน้ำทาเสด็จ จังหวัดหนองคาย - - 277 220 194 - 

วัดพระธาตุบังพวน - - - - 194 - 

อุทยานแหงชาติน้ำตกตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ - - - - - 30 

อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย - - - - - 30 

อุทยานประวัติศาสตรพิมายจังหวัดนครราชสีมา - - - - - 25 

เจาพอพญาแล จังหวัดชัยภูมิ - - - - - 32 

มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ - - - - - 32 

น้ำตกดาดาด จังหวัดชัยภูมิ - - - - - 58 

(แหลงขอมูลงานกิจการนักเรียน) 

 
1.7 ขอมูลงบประมาณ 

     1.7.1 งบประมาณท่ีไดรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายรับ จำนวนเงิน 

คาหนังสือ 1,514,678 

อุปกรณการเรียนการสอน 654,760 

คาเครื่องแบบนักเรียน 705,950 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1,363,330 
(แหลงขอมูลแผนปฏบิัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563) 
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1.7.2 งบประมาณท่ีไดรับเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563) 

 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน รายหัว จำนวนเงิน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 286 3,500 1,001,000 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 306 3,500 1,071,000 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 289 3,500 1,011,500 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 200 3,800 760,000 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 214 3,800 813,200 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 205 3,800 779,000 

รวม 1,500 - 5,435,700 

   เงินอุดหนุนจากจำนวนนักเรียน 1,500 คน คิดเปน จำนวนเงิน 5,435,700   บาท 

   หักคาใชจาย  1. คาสาธารณูปโภค               2,500,000  บาท 

          2. คาน้ำมันเชื้อเพลิง/ซอม/ภาษี/ตอทะเบียน     400,000  บาท 

          3. คาใชสอย        400,000  บาท 

       รวมคาใชจาย     3,300,000 บาท 

   คงเหลือเงินอุดหนุน       2,135,700  บาท 

     งบวิชาการ       60 %     1,281,420  บาท 

     งบบรหิารท่ัวไป 30 %       640,710  บาท 

     งบสำรองจาย 10 %       213,570  บาท 
(แหลงขอมูลแผนปฏบิัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563) 

 

1.7.3 งบประมาณไดจากเงินบำรุงการศึกษา/เงินอ่ืน ๆ      

       

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน รายหัว จำนวนเงิน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 286 3,700 1,058,200 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 306 3,150 963,900 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 289 3,210 927,690 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 200 3,700 740,000 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 214 3,150 674,100 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 205 3,210 658,050 

รวม 1,500 - 5,021,940 
 

(แหลงขอมูลแผนปฏบิัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563) 



20 
 

 
 

     1.7.4  บัญชีรายละเอียดงบประมาณตามโครงสราง ประจำปการศึกษา 2563 

ท่ี กลุมงาน/กลุมสาะ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน พัฒนา รายได 

1 กลุมอำนวยการ 21 769,990 - 1,297,200 2,067,190 

2 กลุมกิจการนักเรียน 18 192,720 420,720 397,200 1,010,640 

3 กลุมแผนงานและ

งบประมาณ 

17 2,978,000 - 2,725,000 5,703,000 

4 กลุมวิชาการ 23 512,000 330,610 137,360 988,970 

5 คณิตศาสตร 8 59,000 15,000 - 74,000 

6 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

14 143,000 15,000 - 158,000 

7 ภาษาตางประเทศ 10 66,500 15,000 - 81,500 

8 ภาษาไทย 7 57,500 15,000 - 72,500 

9 สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 13 42,000 15,000 - 57,000 

10 การงานอาชีพ 4 63,500 - - 63,500 

11 สุขศึกษาและพลศึกษา 9 68,500 135,000 - 203,500 

12 ศิลปะ 19 72,500 - - 72,500 

13 แนะแนว 7 37,500 - - 37,500 

14 ไอซีที 12 22,500 225,000 1,100,000 1,347,500 

15 หองสมุด 3 91,000 - - 91,000 

16 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5 36,920 177,000 - 213,920 

รวม 190 5,222,130 1,363,330 5,656,760 12,242,220 
 

(แหลงขอมูลแผนปฏบิัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563) 
 
 1.7.5 รายละเอียดจำนวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม อุดหนุน พัฒนา รายได รวม 

1 36 311,920 405,610 179,900 897,430 

2 35 305,000 672,720 523,860 1,501,580 

3 90 4,346,710 225,000 4,550,000 9,121,710 

4 29 258,500 60,000 353,000 671,500 

รวมท้ังส้ิน 190 5,222,130 1,363,330 5,606,760 12,192,220 

 

(แหลงขอมูลแผนปฏบิัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563) 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       โรงเรียนขามแกนนครไดดำเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 

2563 ตามคำสั่งโรงเรียนขามแกนนคร ท่ี 175/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 85.34 ดีเลิศ       85/บรรลุ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 74.73 ดี 85/ไมบรรลุ 

     1.1  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการ

คิดคำนวณ 
64.83 ปานกลาง 

85/ไมบรรล ุ

     1.2  มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
70.65 ดี 

85/ไมบรรล ุ

     1.3  มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม 78.79 ดี 90/ไมบรรล ุ

     1.4  มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

และการสื่อสาร 
91.63 ยอดเยี่ยม 

90/บรรล ุ

     1.5  มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.01 ปานกลาง 80/ไมบรรล ุ

     1.6  มคีวามรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 82.46 ดีเลิศ 80/บรรล ุ

2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 95.98 ยอดเย่ียม 95/บรรลุ 

     2.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   96.40 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

     2.2  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 95.25 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

     2.3  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 96.65 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

     2.4  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 95.62 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ - ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม/บรรลุ 

     2.1  มีเปาหมายวิสยัทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
- ยอดเยี่ยม 

บรรล ุ

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ 

การจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ 
- ยอดเยี่ยม 

บรรล ุ

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิาร

จัดการและการจัดการเรยีนรู 
- ยอดเยี่ยม 

บรรล ุ

2.7 มีการบริหารและการจดัการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน - ยอดเยี่ยม บรรล ุ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 

คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 
96.58 ยอดเย่ียม 

95/บรรลุ 

    3.1  จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏบัิติจริง  และ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
92.55 ยอดเยี่ยม 95/ไมบรรลุ 

   3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 100.00 ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 

   3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 95.55 ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 
94.55 ยอดเยี่ยม 95/ไมบรรลุ 

   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู 
96.86 ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 

  3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 100.00 ยอดเยี่ยม 100/บรรลุ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม  ยอดเย่ียม บรรลุ 
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       เกณฑการประเมินของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียนและมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ คิดเปนรอยละ สวนเกณฑการประเมินในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ คิดเปนระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ คารอยละ เกณฑเชิงคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 90.00 – 100.00 กำหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได แนวทาง

และกระบวนการพัฒนาชัดเจน ผลประเมินเชื่อถือได เกิดประสิทธิผลทำ

ใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่องและสามารถสรางตนแบบนวัตกรรม/เปน

ท่ีพอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ดีเลิศ 80.00 – 89.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได  

แนวทางการพัฒนาชัดเจน  ผลการประเมินเชื่อถือได  

เกิดประสิทธิผล ทำใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่อง 

ด ี 70.00 – 79.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได  

แนวทางและการดำเนินการพัฒนา เปนระบบ/ชัดเจน   

ผลการประเมินเชื่อถือได 

ปานกลาง 60.00 – 69.99  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรอง แนวทางการพัฒนา 

ไมชัดเจน ผลการประเมินจำนวนหนึ่งเชื่อถือไดต่ำ 

กำลังพัฒนา ต่ำกวารอยละ 60.00 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรองคอนขางมาก/ 

มีจุดบกพรอง/ แนวทางการพัฒนาไมเปนรูปธรรม  

ผลการประเมินไมนาเชื่อถือเปนสวนใหญ 

 

    

    

 

     

     

   

   

 

 

 

 

 

คำช้ีแจง 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. แผนการดำเนนิการ/การตั้งเปาหมาย 

    เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2559 – 2562 โรงเรียนขามแกนนคร ไดมีการดำเนินการวิเคราะห

สภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis) เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาโรงเรียนในการจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2563 – 2566 ที ่มีจ ุดเนนตามนโยบายและยุทธศาสตรที ่เกี ่ยวของกับ 

การวางแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในระยะ 4 ป 

โดยมีวิสัยทัศน(Vision) ที่วา “ภายในป 2566 โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี ้โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษายอยที่เรียกวาแผนปฏิบัติการ 

ประจำป 2563 โดยยึดจุดเนนของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปการศึกษา 2562 

นำมาเปนจุดเนนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 เพื ่อมุ งพัฒนาคุณภาพผู เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  

โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวยระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา 

KHAM Model ที่เปนการบริหารจัดการ 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู และระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน เขามาชวยในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รวมกับการใชกลยุทธเครือขายความรวมมือ ภายใต

ปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา “รักหนาท่ี  มีวินัย  ใฝเรียนรู  เชิดชูคุณธรรม” ประกอบกับอัตลกัษณของโรงเรียนท่ีวา “วิชาการ

ดี  กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา”และนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการ สนับสนุน และสงเสริม ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคควบคูกับ

การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะการคิดและทักษะชีวิต   

 ทั้งนี้โรงเรียนขามแกนนครไดกำหนดเปาหมายมาตรฐานในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน รอยละ 85.00 อยูใน

ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยแยกประเด็นพิจารณาดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน รอยละ 85 อยูในระดับคุณภาพดี

เลิศ และ 2) คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูเรียน รอยละ 95 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

2. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ 

โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวย

ระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model เขามาชวยในการพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียน ใหไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว ดังนี้  

1. งานแผนงานและโครงการ ไดจัดประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษา  

2. หัวหนากลุมงาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนางานตามโครงสรางบริหารงานของโรงเรียนดำเนินการ

เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน โดยแยกโครงการ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
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ของผูเรียน และโครงการที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน ซึ่งแตละโครงการ/กิจกรรมตองมีเปาหมายท้ัง 

ดานปริมาณ และดานคุณภาพท่ีมุงพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

3. คณะผูบริหาร หัวหนากลุมงาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม จัดสรร

งบประมาณ  

4. งานแผนงานและโครงการ รวมรวบโครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน เพ่ือจัดทำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางหลากหลายและตอเนื่อง โดยมีโครงการหลัก  

2 โครงการ คือ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จำนวน 36 กิจกรรม ในทุกกลุมงานตาม

โครงสรางบริหารและกลุมสาระการเรียนรูท่ีวางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 เชน กิจกรรมแขงขันทักษะ

วิชาการ ฝกพัฒนาทักษะการอานและเขียน สัปดาหวิทยาศาสตร คายสะเต็มศึกษา คายนาโนเทคโนโลย ีสัปดาหคณิตศาสตร 

คายคณิตศาสตรและศึกษาแหลงเรียนรู คายภาษาตางประเทศ สงเสริมความเปนเลิศทางสังคมศึกษา ฝกทักษะดานไอซีทีสู

ความเปนเลิศ  แขงขันศิลปหัตถกรรม การแสดงผลงาน IS สงเสริมนิสัยรักการอาน สงเสริมความถนัดทางดานศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป และกีฬา การเตรียมความพรอม ม. 3 และ ม. 6 และยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู   

นอกจากนี้เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ใหกับนักเรียน โรงเรียนไดจัดทำโครงการที่ 2  โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน จำนวน 35 กิจกรรม 

เชน อบรมคุณธรรมจริยธรรม  สงเสริมนิสัยรักการอานรักการออม สงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวันสำคัญ 

ทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน การเขาคายลูกเสือ มีการ

สรางเครือขายความรวมมือจากผูปกครอง นักเรียนและผู เกี ่ยวของ ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด โดยจัดทำโครงการ

สถานศึกษาสีขาวและกิจกรรม To Be Number One ฝกใหนักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข 

และมีจิตสาธารณะตามบริบทของโรงเรียน 

5. ผูเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน จำนวน 71 กิจกรรม ดำเนินการจัดทำ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 โดยใชรูปแบบการบริหารงาน KHAM Model ที่ตองใชความรู 

ความสามารถในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีคุณภาพ มุงสูความสำเร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิด

องคความรู เกิดทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีความพอเพียงตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

5.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) ถาเปนโครงการ/กิจกรรมใหม ตองมีการสำรวจสภาพปญหาและความตองการ 

จุดเดน จุดดอย  สำหรับโครงการ/กิจกรรมตอเนื่องใหคณะกรรมการดำเนินงานนำขอมูลการสรุปโครงการ/กิจกรรมของ 

ปการศึกษา 2562 มาวางแผนศึกษาจุดเดน จุดดอย และปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีผานมา  

5.2  ข้ันดำเนินการ (Do)  ประชุมผูท่ีเก่ียวของ แตงตั้งคณะกรรมการทำงาน กำหนดแนวทางการทำงาน แบงหนาท่ี

รับผิดชอบ กำหนดเกณฑ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล/วิธีการสรุปโครงการ/กิจกรรม กำหนดเครื่องมือในการวัดและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบของกลุมแผนงานและโครงการ รวมกับงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนไดกำหนดไว 

5.3 ขั้นประเมินผล (Check) คณะกรรมการประเมินผลกำหนดระยะเวลาในการประเมินผล นำเครื่องมือวัด 

เก็บขอมูล โดยใชรูปแบบที่แตกตางกัน เชน ประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยใช Google form มาชวยในการเก็บขอมูล และ

จัดทำรายงานผลการดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 

5.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ผูเสนอโครงการ/กิจกรรมนำขอมูลที่สรุปผลการดำเนินการเสนอตอผูบริหาร 

ในการพิจารณา เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม 
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6. งานแผนงานและโครงการ ไดมีระบบกำกับ ติดตาม การทำงานของผูรับผิดชอบทุกโครงการผานหัวหนากลุมงาน 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานที่ดำเนินการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลและสะทอนผลการดำเนินการ สรุป

รายงานผลเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานอยางเปนระบบ และสรุปโครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 จำนวน 36 กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน 12 กิจกรรม สวนโครงการที่ 2 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน จำนวน 35 กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน 27  กิจกรรม 

สืบเนื่องจากในปการศึกษา 2563 ไดมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดขอนแกน และท่ัว

ประเทศไทย สงผลกระทบตอโครงการ/กิจกรรมที ่ตองมีการรวมกลุ มผู เรียนจำนวนมาก ไมสามารถดำเนินกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนดไวได  

7. งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  

ในแตละโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตอทีมบริหารงานโรงเรียนเพ่ือนำไป

พัฒนาและปรับปรุงตอยอดในการสรางนวัตกรรมของโรงเรียนตอไป 

 

3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 

 1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

1.1 มีความสามารถในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดคำนวณ 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในประเด็นท่ี 1 มีความสามารถในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สามารถสรุปผลได 3 สวน ดังนี้ 

1. นักเรียนรอยละ 90.34 สามารถอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตาม

หลักเกณฑการอานและเขียนสื่อสารไดในระดับดีข้ึนไป  

พิจารณาจากหลักฐานบันทึกรักการอาน ผลงาน/ชิ้นงานท่ีเกิดจากการอาน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานและเขียน กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมทักษะการอาน

และเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

2. นักเรียนรอยละ 58.35 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามหลักเกณฑการฟง

และการพูดสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดตามเปาหมายของครูผูสอนในระดับชั้น  

พิจารณาจากหลักฐานผลงาน/ชิ้นงานท่ีเกิดจากการเรียนรูในรายวิชาภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษา กิจกรรม Monday English และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3. นักเรียนรอยละ 45.80 มีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนดในแตละระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน/ชิ้นงานท่ี

เกิดจากการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตรท่ีไดผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ดังนั้นสามารถสรุปไดวาผู เรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ คิดเปนรอยละ 64.83 ระดับคุณภาพ ปานกลาง ไมบรรลุ

เปาหมาย  เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาในประเด็นพิจารณา

นี้ เชน กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ คายสงเสริมการอาน
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ภาษาไทย สัปดาหคณิตศาสตร และกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์สูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตร ไมสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว สืบเนื่องจากมีการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำใหกิจกรรมและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนจะใชรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลน และตองงดกิจกรรมที่มี

การรวมกลุมกันทำใหสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน 

1.2 มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

 

      นักเรียนมีการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไดอยางเหมาะสม และนักเรียนมีการแกปญหาและนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง 

ๆ ไดอยางเหมาะสม พิจารณาจากหลักฐานผลการเรียนรูนักเรียนรายวิชาการศึกษา

คนควาอิสระ (IS) ผลงาน/ชิ้นงานในรายวิชาสะเต็มศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูในรายวิชาสะเต็มศึกษาของนักเรียน  

     นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา คิดเปนรอยละ 70.65  ระดับคุณภาพดี  

ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากกิจกรรมที่ตองเนนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาเปน

กิจกรรมที่ตองรวมกลุม แตไมสามารถดำเนินการไดเพราะปองการการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหตองงดจัดโครงการ/กิจกรรม

และการจัดการเรียนการสอน และไดจัดการเรียนรูแบบออนไลน จึงทำใหผูเรียน

ไมไดฝกทักษะคิด วิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

ไดดีเทาท่ีควร 

1.3 มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม 

 

    นักเรียนมีสรางองคความรูของตนเองที่เกิดจากทักษะการทำงานเปนทีม และมี

การเชื่อมโยงความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ ่งใหม ๆ ในรูปแบบ

แนวความคิด โครงการ  โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต พิจารณาจากหลักฐานผลการ

เรียนรูนักเรียนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ผลงาน/ชิ้นงานในรายวิชา 

สะเต็มศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในรายวิชาสะเต็มศึกษาของนักเรียน 

     นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม คิดเปนรอยละ 78.79 ระดับ

คุณภาพ ดี  ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมท่ีตองเนนใหผูเรียน

การทำงานเปนทีมเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม ไมสามารถดำเนินการได  

1.4 มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร 

 

    นักเรียนรอยละ 92.43 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง

ถูกตอง สรางสรรค มีคุณธรรมและนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พิจารณาจาก

หลักฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร  
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    นักเรียนรอยละ 90.83 มีความสามารถในการสื่อสารผานระบบเครือขายไดอยาง

ถูกตอง สรางสรรค มีคุณธรรมและนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พิจารณาจาก

หลักฐานกิจกรรมคายพัฒนาทักษะดาน ไอซีทีสูความเปนเลิศ 

   นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสาร  

คิดเปนรอยละ 91.63 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย เนื่องจากชวง

หยุดเรียนเพราะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให

ครูผูสอนทุกคนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเปนรูปแบบการสอนออนไลนสงผลให

นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถคนหา

ความรูจากสารสนเทศตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามารถใน

การพูดสื่อสารผานระบบการเรียนออนไลนไดดียิ่งข้ึน  

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูผาน

เกณฑการประเมิน (ไดผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป) พิจารณาจากหลักฐาน

รายงานผลการเรียนรูของนักเรียน 

    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 61.01 

ระดับค ุณภาพ ปานกลาง ไมบรรลุเป าหมาย  เนื ่องจากครูผ ู สอนตอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากสอนปกติมาเปนรูปแบบการสอนออนไลน ทำให

นักเรียนบางคนไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ เพราะขอจำกัดของเครือขาย

อินเตอรเน็ตและอุปกรณในการเรียนรูไมสามารถเขาถึงนักเรียนไดครบทุกคน อีก

ทั้งเวลาเรียนในปการศึกษานี้ไมเพียงพอทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไมเปนไปตามท่ีสถานศึกษากำหนดไว 

1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และ

เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

    นักเรียนรอยละ 86.69 มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการพรอมที่จะศึกษา

ตอ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นการทำงานหรืองานอาชีพ พิจารณาจากหลักฐานรายงาน

การติดตามนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดเขาศึกษาตอทั้งสายสามัญ

และสายอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 76.59 เขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรี นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมมุงสูมหาวทิยาลัยของ

งานแนะแนวมีผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 96.25 

    นักเรียนรอยละ 70.32 มีเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ

ทำงานหรืองานอาชีพ พิจารณาจากหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6  

    นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ คิดเปนรอยละ 

82.46 ระดับคุณภาพดีเลิศ บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 จำนวน 141 คน ยังไมสามารถจบการศึกษาตามวันท่ี

สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดไวในรอบแรก ทำใหยังไมสามารถตัดสินใจ

วาจะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ ้น หรือตองไปทำงานตามความสามารถของ
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ตนเอง สงผลใหการสำรวจขอมูลไมชัดเจน และผลกระทบจากการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหกิจกรรมที่จะพัฒนาสงเสริมความรู 

ทักษะพ้ืนฐานใหกับนักเรียนไมสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได 

 

       2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

   นักเรียนรอยละ 100 ผานเกณฑการประเมินดานคุณลักษณะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษากำหนด คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต 

มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทยและมีจิต

สาธารณะ พิจารณาจากหลักฐานผลการประเมินดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียน  

     นักเรียนรอยละ 92.80 มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของนักเรียนโรงเรียน 

ขามแกนนคร คือ วิชาการดี กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา พิจารณาจาก

หลักฐานผลการเขารวมแขงขันและนักเรียนทุกคนสามารถเขารวมกิจกรรมตามความ

ถนัดของนักเรียนโดยยึดอัตลักษณของโรงเรียน และผานเกณฑการประเมินของ

กิจกรรมชุมนุม  

    จากประเด็นการตรวจสอบทั้ง 2 ประเด็นสรุปวานักเรียนมีคุณลักษณะและ

คานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด คิดเปนรอยละ 96.40 ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย  

2.2 มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  

     และความเปนไทย 

 

     นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย คิดเปนรอยละ 96.25 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของ

นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่ทางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ไดจัดโครงการใหกับนักเรียนทุกคนเขารวมมีความภูมิใจในทองถ่ิน 

เห็นคุณคาของความเปนไทย และนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี

ภูมิปญญาไทย ผลงานการเขารวมแขงขันการวาดภาพศิลปะของกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ และกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 

2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน 

     ความแตกตางและหลากหลาย 

 

    นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

คิดเปนรอยละ 96.65 ระดับคุณภาพยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย นักเรียนยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณี ดวยความเขาใจ และอยูรวมกันไดอยางปกติสุขบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดาน เพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี พิจารณาจาก

หลักฐานผลการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายงานกิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมสภา

นักเรียนและการสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม To Be Number One รายงาน 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียน และ 

ผลการประเมินคุณลักษณะของผูเรียนวิชาหนาท่ีและพลเมือง 

2.4 มีสุขภาวะทางรางกายและ 

จิตสังคม 

 

      นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม คิดเปนรอยละ 95.62 ระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  

มีพัฒนาการทางรางกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน เห็นคุณคา 

ในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ใหเกียรติผูอ่ืน และอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข  

พิจารณาจากหลักฐานผลการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียน รายงานโครงการกีฬาภายใน ผลการประเมินผูเรียนในกิจกรรมพัฒนา

ผู  เร ียน กิจกรรม To Be Number One การเขาร วมกิจกรรมจิตอาสา และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

4. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

    4.1 จุดเดน  

          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดเดนของ

โรงเรียน ไดแก ประเด็นพิจารณาท่ี 1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมินอยู

ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
ซึ่งประเด็นพิจารณานี้ในปการศึกษา 2562 ระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม เปนผลจากการที่โรงเรียนไดมี 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนท่ีมีการสอนแบบออนไลนในชวงท่ีโรงเรียนปดการเรียนการสอนเพราะการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหครูผูสอนและนักเรียนตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารมาประกอบการเรียนการสอนออนไลนมากขึ้นทำใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน 

     4.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาที่ไดระดับคุณภาพ 

ปานกลาง ไดแกประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ และประเด็น

พิจารณาที่ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย มีผลการประเมินต่ำที่สุด นอกจากนี้

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกรายวิชาท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูผานเกณฑการประเมินท่ีไดผล

การเรียน 3 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 60.01 ของจำนวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียน ซ่ึงยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว  

    4.3 แผนงานหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนา

ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนในประเด็นพิจารณาท่ียังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 
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1. คณะผูจัดทำโครงการ/กิจกรรมตองมีแผนสำรองในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีโครงการ/กิจกรรมท่ีได

วางแผนไวไดปฏิบัติจริง เพ่ือไมใหกระทบกับผูเรียน 

2. การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลให

ทันตอเหตุการณ  

3.  ครูผู สอนตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ PLC เพื่อชวยใหครูไดออกแบบการเรียนการสอน

รวมกัน นำขอมูลการสะทอนกลับของผูเรียนและการรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พุทธศักราช 2563  

มาเปนตัวกำหนดเปาหมายในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และ

ทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอยางจริงจัง จัดระบบกำกับ ดูแล นิเทศติดตาม 

การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลใหเปนระบบครบวงจรตามกระบวนการ PLC ท่ีเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน  

สำหรับประเด็นพิจารณาที่บรรลุเปาหมาย โรงเรียนมีแผนพัฒนาเพื ่อรักษามาตรฐาน โดยใหผู ร ับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม ไดนำขอเสนอแนะหรือปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและตอยอดกิจกรรมใหยั่งยืน พัฒนาจนสามารถ

นำมาเปนกิจกรรมแบบอยางดีหรือนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรตอโรงเรียนอ่ืน ๆ และชุมชนได   

5. แหลงขอมูลหลักฐานอางอิง โครงการ/กิจกรรม  

     ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองมาตรฐานท่ี 1 ท้ัง 2 ประเด็นพิจารณา สามารถคนหาแหลงขอมูล

หลักฐานอางอิงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาการศึกษา 2563 – 2566 ของโรงเรียนขามแกนนนคร  

2. แผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 ของโรงเรียนขามแกนนคร  

3. รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรมของแตละโครงการ/กิจกรรม กลุมแผนงานและงบประมาณ 

4. จดหมายขาวของโรงเรยีนขามแกนนคร 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน งานวัดและประเมินผลการเรียน 

6. รายงานการใชหลักสูตรของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

1. แผนการดำเนนิการ/การตั้งเปาหมาย 

     โรงเรียนขามแกนนคร ไดนำบทวิเคราะหสภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis) และผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2561-2562 มาประกอบพิจารณากำหนดเปนคาเปาหมาย

มาตรฐาน ซึ่งในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 2 ปการศึกษา โรงเรียนขามแกนนครมีผลการประเมิน

คุณภาพทางการศึกษาบรรลุคาเปาหมายท่ีกำหนดไว ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สงผลใหในปการศึกษา 2563 ในมาตรฐาน

ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนไดตั้งเปาหมายเพื่อเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานใหดี

ยิ ่งขึ ้น และสามารถพัฒนาเปนตนแบบหรือนวัตกรรมของโรงเรียนตอเนื่องไปเรื ่อย ๆ โดยโรงเรียนขามแกนนครได

กำหนดคาเปาหมายมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ใหอยูในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนไดกำหนด

แผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยนำจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาของ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำป 2562 และวิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียนท่ีกำหนดไววา “ภายในป 2566 

โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) 

8 ขอหลัก คือ 1) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2) นอมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและหางไกลยาเสพติด 3) สงเสริมครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 4) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพและสรางภาคี

เครือขาย 5) สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการเรยีน

การสอน 6) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตาง

ระหวางบุคคลสูความเปนเลิศทางวิชาการ 7) จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ

เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน และ 8) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพ่ือการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี ้ โรงเรียนขามแกนนคร  

ยังขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยกลยุทธของโรงเรียนประจำป 2563 – 2566 โดยยึดรูปแบบกระบวนการบริหารงานท่ี

เรียกวา KHAM Model นำมาใชในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว  

 

2. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ 

        โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยดำเนินการทุ 

กกระบวนการเหมือนกันกับมาตรฐานที่ 1 ทุกขอ นอกจากนี้โรงเรียนขามแกนนครไดนำหลักการบริหารจัดการดวยระบบ

คุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการใหเกิดความโปรงใส คุมคาในการดำเนินการ โดยการทำงานเปน

ทีมของบุคลากรทุกฝาย รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมกันวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาที่ผานมา 

โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

มารวมกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  

ใหครอบคลุมทั้ง 3 มาตรฐานการศึกษา และการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีการปฏิบัติสอดคลองกับ

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน โดยบุคลากรทุกคนนำเสนอผลงานตามตัววัดที่มีการระบุในแผนพัฒนาตนเอง 
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และพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan: ID Plan) ในการประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐาน ครอบคลุม

ทุกตัวบงชี ้ มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีการแตงตั้งผู รับผิดชอบนำกิจกรรมในโครงการสูการปฏิบัติ  

มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและรายงานผลการดำเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง จัดทำเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการปฏิบัตงิานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: 

SAR) ท่ีสะทอนภาพท่ีแทจริงของโรงเรียนในทุกองคประกอบคุณภาพ นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และ

รายงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เปดเผยตอสาธารณะ และใชเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบโดยตนสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนไดให

ความสำคัญกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมทั้งภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ โดยจัดสิ่งแวดลอมภายนอกใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เนนความปลอดภัย

และการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) จึงสงผลใหโรงเรียนขามแกนนครมีความโดดเดน

ในเรื่องสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการใหบริการชุมชน  

ท้ังนี้โรงเรียนขามแกนนครไดวางแผนโครงการท่ี 3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ ท่ีเนน

พัฒนาในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ไวในแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 

90 กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน 74  กิจกรรม สำหรับกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการไดเปน

เพราะงบประมาณบางสวนตองถูกตัดงบประมาณไปใชจายในการจัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกัน 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) อยางไรก็ตามกิจกรรมท่ีไมสามารถดำเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ

ก็ไมสงผลกระทบตอกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน 

 

3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา   

 กำหนดชัดเจน  

โรงเรียนขามแกนนคร มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน อยูในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

บรรลุเปาหมาย พิจารณาจากหลักฐานบทวิเคราะห

สภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis) 

แผนการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 2563 – 2566  

แผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 และภาพถายประกอบการ

ดำเนินกิจกรรม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

งานประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

วางแผนดำเนินงาน ควบคุม และตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

เพื่อใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

อยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน

อยางตอเนื ่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ

ภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผู ท่ี

เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 

และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ทำใหโรงเรียนขาม

แกนนคร มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยูใน

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พิจารณาจากหลักฐานคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 คำสั่ง

การปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563 และรายงานผลการ

ดำเนินงานและแบบประเมินผลโครงการ ผลการประเมิน

ตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ของครู

และบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนทุกคน 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

กลุมงานวิชาการและกลุมงานกิจการนักเรียน เปนกลุมงานท่ี

รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานเพื ่อใหโรงเรียนสามารถ

วางแผนบริหารจัดการเกี ่ยวกับงานวิชาการ ทั ้งด านการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน เพื่อใหผูเรียนได

เรียนรูใหครบทุกเนื้อหา สามารถนำมาเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

  สงผลใหโรงเรียนขามแกนนครมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย อยูในระดับคุณภาพยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย

พ ิจารณาจากหล ักฐานแผนพ ัฒนาค ุณภาพสถานศ ึ กษา 

แผนปฏิบัติการประจำป โครงการพัฒนากลุมบริหารงานวิชาการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู รายงาน

การประชุมวิชาการสัญจร หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ

ติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัต ิงาน รายงานการนิเทศการสอน 

รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment 

Report: SAR)  และแผนการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน

ทุกคน   

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ    

งานบ ุคลากรของกล ุ  มแผนงานและงบประมาณเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานใหขอมูลกำกับและติดตาม

บุคคลากรในโรงเรียน เพื ่อใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมี 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ งานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยใน

ชั้นเรียนดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) “ชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ” ลงสูกลุม



35 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

สาระการเรียนรูทั้ง 9 กลุมสาระการเรียนรู เนนการออกแบบ

ชั ้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่เปดโอกาสใหครู

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในยุคออนไลนใหมากยิ่งข้ึน  

สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร มีการสงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูใน

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พ ิจารณาจากหล ักฐานแผนพ ัฒนาค ุณภาพสถานศ ึ กษา 

แผนปฏิบัติการประจำป โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน

บุคคล คู มือการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึก

การประชุม PLC รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล 

(Self Assessment Report: SAR)   

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

งานอาคารสถานที่รวมกับงานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนจัดทำ

จุดปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณ

โรงเรียน เพื่อใหผู เรียนสามารถเรียนรูและมีความปลอดภัย 

เมื่ออยูโรงเรียน งานไอซีทีและงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหลง

เรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบออนไลน การรูทันสื่อสารสร

เทศในยุค 4.0 ใหกับครูและนักเรียน สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร

จ ัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที ่ เอ ื ้อตอการจัด 

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ อยูในระดับยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พ ิจารณาจากหล ักฐานแผนพ ัฒนาค ุณภาพสถานศ ึ กษา 

แผนปฏิบัติการประจำป รายงานผลการดำเนินโครงการงาน 

งานไอซีทีและงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู และ

การรายงานผลการใชหองเรียนตาง ๆ  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

 

งานไอซีทีของกลุมงานวิชาการ และงานโสตทัศนูปกรณของกลุม

งานอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานจัดเตรียม

ระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัย เพื่อใหครูผู สอนและผูเรียนไดใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนทั้งระบบปกติและ

ออนไลน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในยุคการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัด 

การและการจัดการเรียนรู อยูในระดับยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

พิจารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจำป โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศนักเรยีน (DMC) 

โครงการเสร ิ มสร  างการใช  สมรรถนะการใช  เทคโนโลยี   

งานสารสนเทศกลุมแผนงานและงบประมาณ กลุมสาระการเรียนรู 

งานทะเบียนนักเรียน งานขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (SDQ) 

2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ียนของกล ุ มงานว ิชาการเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการวางแผน ดำเนินงาน กำกับและติดตาม

ประเมินผลงานการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวเพื่อรักษามาตรฐาน 

อพ.สธ. ภายในป 2565 ซึ่งสงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร มีการ

บริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อยู ใน

ระดับยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พิจารณาจากหลักฐานแผนปฏิบัติการประจำป แผนปฏิบัติการ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และบันทึกการเผยแพรงานสวน

พฤกษศาสตรแกโรงเรียนในเครือขายและโรงเรียนอื่นนอกเขต

พ้ืนท่ี ท่ีขอเขาศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

4. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

     4.1 จุดเดน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาท่ีเปนจุดเดนของโรงเรียน  

1)  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ท่ีสามารถเปนตนแบบท่ีดีใหกับโรงเรียนเครือขายและ

โรงเรียนอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนท่ี  

2) ครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดทำผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครบทุกคน และกลุมงาน/กลุมสาระ

การเรียนรูมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป รายงานกิจกรรมดีเดนของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู และการ

จัดทำสารสนเทศของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู 

    4.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

 มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที ่เปนจุดที ่ควรพัฒนาเพิ ่มเติม คือ 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย โดยนำไปเปน

จุดเนนท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน ใหทันตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในโลก เพราะประเด็นพิจารณานี้จะ

ไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ท่ียังไมบรรลุเปาหมายในปการศึกษา 2563  
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     4.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐาน (เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน) 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อรักษา

มาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาในประเดน็พิจารณาท่ี 2.3 ซ่ึงอาจจะมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. ครูผูสอนทุกคนควรตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีผลการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไปรอยละ 60 

ข้ึนไป 

2. กลุ มงานวิชาการจัดโครงการ/กิจกรรม ลด 0 ร มส. มีการกำกับ ติดตามอยางเปนระบบและตอเนื ่อง 

ทุกระดับชั้น  

3. กลุมงานกิจการนักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในดานพฤติกรรมการเรียนการสอนอยางเปน

ระบบตอเนื่องกันทุกระดับชั้น 

4. ผูบริหารดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีองคความรู เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีเนนทักษะชีวิต เพ่ือผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 

สำหรับมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ 2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีเปนจุดเดน เพ่ือ

รักษามาตรฐานของ อพ.สธ. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาตอยอดเพ่ือใหไดรับรางวัลท่ีสูงข้ึนไป  

 

5. แหลงขอมูลหลักฐานอางอิง โครงการ/กิจกรรม  

1. แผนพัฒนาการศึกษา 2563 – 2566 ของโรงเรียนขามแกนนนคร  

2. แผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 ของโรงเรียนขามแกนนคร  

3. คูมือการปฏิบัติงานขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

4. คำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในแตละงานของโรงเรียน ประจำปการศึกษา 2563 

5. แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan: ID Plan) 

6. รายงานผลการปฏิบัตงิานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) 

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมผูปกครองนักเรียน 

8. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน 

9. จดหมายขาวของโรงเรยีนขามแกนนคร 

10. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำป 2563 

    

6. แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (INNOVATION) ของสถานศึกษา (ถามี)  

         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ 2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มี

โครงการ/กิจกรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีจนตอยอดเปนนวัตกรรมของโรงเรียนไดภายใตการทำงานตามรูปแบบ

บริหารจัดการ KHAM Model คือ กิจกรรมโรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ในโครงการ EGAT 

Green Learning Awards และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือรักษามาตรฐานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ข้ัน

ท่ี 1 เกียรติบัตรแหงความมุงม่ัน อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสำนึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อยางตอเนื่อง 3 ป  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

1. แผนการดำเนนิการ/การตั้งเปาหมาย 

       โรงเรียนไดกำหนดแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยนำจุดเดน 

และจุดที่ควรพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำป 2562 และวิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียนท่ี

กำหนดไววา “ภายในป 2566 โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goals) ท่ีเปนตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในการมุงพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและความตองการของชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนขาม

แกนนคร ยังขับเคลื ่อนการดำเนินงานดวยกลยุทธของโรงเรียนประจำป 2563 – 2566 โดยยึดรูปแบบกระบวนการ

บริหารงานท่ีเรียกวา KHAM Model นำมาใชในกำหนดเปาหมายในการดำเนินงานของมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ 95 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

2. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ    

        โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

โดยดำเนินการทุกกระบวนการเหมือนกันกับมาตรฐานที่ 1 และ 2 ทุกขอ นอกจากนี้โรงเรียนขามแกนนครไดขับเคลื ่อน 

การพัฒนามาตรฐานที่ 3 โดยระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System) เปนกระบวนการดำเนินงาน

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแตการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การนิเทศการเรียน 

การสอน การวัดผลและประเมินผลอยางเปนขั้นตอน เริ่มตั้งแตกระบวนการจัดทำหลักสูตรและเตรียมการเรื ่องการจัด 

การเรียนการสอน ไดกำหนดใหกลุมงานวิชาการรับผิดชอบ มีการวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบหนวยการจัดการเรียนรู 

แบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงความตองการของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใชหลักสูตร 

รวบรวมผลการประเมินเพ่ือนำมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน  

ท้ังนี้โรงเรียนขามแกนนครไดวางแผนโครงการท่ี 4 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญที ่เนนพัฒนาในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญไว 

ในแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 29 กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน 13 กิจกรรม  

เพราะกิจกรรมในโครงการที่ 4 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเปน

กิจกรรมท่ีตองนำนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการฝกทักษะชีวิตภาคสนามจริง และศึกษาแหลงเรียนรูจริงในรูปแบบ

การจัดกิจกรรมคายของแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขามา 

ในพ้ืนท่ีจึงทำใหตองงดจัดกิจกรรมดังกลาวเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 

3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ  

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีว ิตประจำวันได  

คิดเปนรอยละ 92.55 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ไมบรรลุเปาหมาย 

เนื่องจากครูผูสอนยังไมสามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด
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และปฏิบัติจริงตามที ่ระบุมีไว ในแผนการจัดการเรียนรู ที ่ ได

วางแผนไว สืบเนื่องจากเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเปนแบบออนไลนบางชวงเวลา

และมีการปรับการเรียนการสอนเปนแบบปกติในชั้นเรียนแตตอง

เวนระยะหางในการทำกิจกรรมทำใหสงผลตอการเรียนรู ของ

ผูเรียน พิจารณาจากหลักฐานดังนี ้

1) มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการอนุมัติจากผูบริหารใหสามารถ

สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง ครบทุกวิชา ครบทุกระดับชั้น  

2) มีโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะการแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีว ิตประจำวันได เช น กิจกรรมชุมนุม To Be Number One 

กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมบันทึกรักการอาน และการจัดการ

เรียนการสอนที่ฝกปฏิบัติจริงในรายวิชา ศิลปะ นาฎศิลป ดนตรี 

และดานกีฬา ฯลฯ  

3) รายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร 

ประจำปการศึกษา 2563 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

ครูมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู

ที ่เอื ้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

บรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน

เปนแบบออนไลนทำใหครูผูสอนตองมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู 

โดยสรางโอกาสใหผู เร ียนไดแสวงหาความรู ด วยตนเองจากสื ่อท่ี

หลากหลาย  

พิจารณาจากหลักฐานผลการประเมินผูเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร 

กิจกรรมอบรมการใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรูปแบบการเรียนออนไลน รายงานการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนรปูแบบออนไลน และรายงานผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

ครูมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก คิดเปนรอยละ 95.55 

ระดับคุณภาพยออดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนเนน

กระบวนการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนรู 

มีวินัย มีความรับผิดชอบในตนเองและสังคม ครูที่ปรึกษามีการออก

เยี่ยมบาน ติดตาม และดูแลความเปนอยูของนักเรียนในระดับหอง

เปนอยางดี ระบบดูแลนักเรียนมีการหาทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือ
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นักเรียนยากจน และมีระบบการสงตอผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงตองาน

ระดับชั้น นอกจากนี้ครูผูสอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีในการวาง

แผนการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเกณฑเขตนามอง หองนาเรียน 

และครูทุกคนไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  

พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู รายงานการนิเทศการ

สอน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของกลุ มสาระการเรียนรู รายงาน

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใชมาตรการ 5 

ดาน ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม รายงานผลการประกวดเขตนามอง 

หองนาเรียน การรายงานผลการเยี่ยมบานของนักเรียน และรายงาน

ผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำป

การศึกษา 2563 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน 

     ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผู เรียน คิดเปนรอยละ 90.55 ระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม  

ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากเวลาในการจัดการเรียนการสอนในป

การศึกษา 2563 มีเวลานอยไมเพียงพอในการจดักิจกรรมการเรยีน

การสอน และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลนในบริบทของโรงเรียนขามแกนนครยังไมสามารถใชไดกับ

นักเรียนทุกคน สงผลกระทบตอการประเมินผลของผูเรียนมีการ

ปรับเปลี่ยนชวงเวลา พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู 

ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานนักเรียน รายงานการนิเทศการสอน คูมือ

การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา แบบวัดและประเมินผล

รายวิชา ผลการวิจัยในชั้นเรียน และผลการรายงานการใชหลักสตูร

สถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน 

     กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

     การจัดการเรียนรู 

 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 96.86 ระดับคุณภาพ

ยอดเยี ่ยม บรรลุเปาหมาย  เนื ่องจากครูและผู มีสวนเกี ่ยวของ

ร วมกันแลกเปลี ่ยนความรู และประสบการณรวมทั ้งใหข อมูล

ปอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

เห็นไดจาก  

1) ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2) ครูและผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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3) ครูนำขอมูลจากการแลกเปลี ่ยนเรียนรู   ขอเสนอแนะจาก 

การนิเทศการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องเปนแบบอยางได    

พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู รายงานการนิเทศการ

สอน บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุมกลุมสาระการเรียนรู 

วิจัยในชั ้นเรียน รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล และรายงานการใช

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563 

3.6  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวน 

       พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ครูมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

คิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม บรรลุเปาหมาย  

เนื ่องจากครูทุกคนสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู กับสวน

พฤกษศาสตรในรายวิชาท่ีครูผูสอนรับผิดชอบไดเปนอยางด ี

พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

4. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

     4.1 จุดเดน  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดเดนของ

โรงเรียน ไดแก  

1) ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม เห็นไดจากที ่ครูผู สอนสามารถนำสื ่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลงเรียนรู อื ่น ๆ มา

ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในสถานการณปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

2) ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เห็น

ไดจากท่ีโรงเรียนขามแกนนครมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ทำใหไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ และการประกวดผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปท่ี 3 

3) ประเด็นพิจารณาท่ี 3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม เห็นไดจากครูผูสอนทุกคนเกิดความตระหนักในการจัดทำแผนแบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

นำนักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     4.2 จุดท่ีควรพัฒนา  

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ทุกประเด็นพิจารณาอยูในระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม แตโรงเรียนยังตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงมีจุดท่ีควรพัฒนา ไดแก  
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1) ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันไดในสถานการณปญหาท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน เพ่ือท่ี

ผูเรียนจะไดรับทราบปญหาในการเรียนรูและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และครูผูสอนมีวิธีการ

ประเมินผลผูเรียนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนในแตละบุคคล 

 4.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐาน (เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โรงเรียนสามารถดำเนินงานไดบรรลุ

เปาหมายที่ตั้งไว เพื่อรักษามาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานประสิทธิผลของการ

จัดการเรียนการสอนที ่เนนผู เร ียนเปนสำคัญ โดยการพัฒนากิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที ่ทำใหเกิด

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ว ิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศเปนภาษาที ่สามตามหลักสูตรของโรงเร ียน

มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมี

งานทำ ซึ่งดำเนินการจัดทำโครงการพิเศษ 2 โครงการไดแก โครงการสะเต็มศึกษาและโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) 

ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนการ

สอนที่เนนใหผูเรียนบูรณาการเนื้อหาวิชานำมาแกปญหาในชีวิตประจำวันได ผูเรียนเกิดกระบวนการคิด ผูเรียนลงมือปฏิบัติ

จริงและสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได พรอมกับดำเนินการเผยแพรใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางเพื่อให

สงผลสูความเปนเลิศตอไป 
 

5. แหลงขอมูลหลักฐานอางอิง โครงการ/กิจกรรม  

1. แผนพัฒนาการศึกษา 2563 – 2566 ของโรงเรียนขามแกนนนคร  

2. แผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 ของโรงเรียนขามแกนนคร  

3. รายงานผลการปฏิบัตงิานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) 

4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

5. รายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนคร 

6. รายงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใชมาตรการ 5 ดาน ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม 

6. แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (INNOVATIOM) ของสถานศึกษา (ถามี)                     

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก และ 3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดี

จนตอยอดเปนนวัตกรรมของโรงเรียนไดภายใตการทำงานตามรูปแบบบริหารจัดการ KHAM Model คือ การประกวดผลการ

ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปท่ี 3 และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือ

รักษามาตรฐานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวย

จิตสำนึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อยางตอเนื่อง 3 ป และ กิจกรรมงาน To Be Number One จากการประกวดผลการดำเนินงาน

ชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา กลุมรักษามาตรฐานพรอมรักษามาตรฐานเปนตนแบบ ไดระดับเพชร 

ปท่ี 3 ติดตอกัน 
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สวนท่ี 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความตองการชวยเหลือ และผลการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห

สังเคราะห เพื่อสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐานพรอมทั้งแนวทางการ

พัฒนาในอนาคตเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความตองการชวยเหลือ ดังนี้ 

 

สรุปผล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            ตารางสรปุผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563     

ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ดีเลิศ 85/บรรลุ 

                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ด ี 85/ไมบรรลุ 

                1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ บรรลุ 

 

         จากตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563 

สถานศึกษาไดวิเคราะหความเชื่อมโยงผลการประเมิน ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สูมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน พบวา โรงเรียนขามแกนนครได

มีกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวยระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบ

กระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทำใหผลการประเมินคุณภาพทาง

การศึกษาในมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับยอดเยี่ยมมาตลอด นอกจากนี้โรงเรียนขามแกนนครไดขับเคลื ่อนการพัฒนา

มาตรฐานที่ 3 โดยระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System) เปนกระบวนการดำเนินงานการจัด 

การเรียนรูอยางเปนระบบ ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแตการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน 

การวัดผลและประเมินผลอยางเปนขั้นตอน ทำใหผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาในมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัด 

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลใหการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และดานการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ 



44 
 

 
 

 

 

 

โรงเรียนขามแกนนคร สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ไดบรรลุตามเปาหมาย มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑที่สถานศึกษากำหนด 

อยูในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดทำผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครบทุกคน และกลุมงาน/กลุม

สาระการเรียนรูมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป รายงานกิจกรรมดีเดนของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู 

และการจัดทำสารสนเทศของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 ครผููสอนและผูเรียนใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

 ครผููสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 ครผููสอนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

 

 
 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 

  ครูผูสอนจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

ไดในสถานการณปญหาท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ครูผูสอนตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  

 

 

  

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาขางตน สถานศึกษาไดกำหนดแนวทาง 

การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี้ 

 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนายกระดับคุณภาพให

สูงข้ึนในประเด็นพิจารณาท่ียังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1. คณะผูจัดทำโครงการ/กิจกรรมตองมีแผนสำรองในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่โครงการ/

กิจกรรมท่ีไดวางแผนไวไดปฏิบัติจริง เพ่ือไมใหกระทบกับผูเรียน 

2. การจัดการเรียนการสอนครูผู สอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและ

ประเมินผลใหทันตอเหตุการณ  

จุดเดน 
 

จุดควรพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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3.  ครูผูสอนตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ PLC เพ่ือชวยใหครูไดออกแบบการเรียน

การสอนรวมกัน นำขอมูลการสะทอนกลับของผูเรียนและการรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

พุทธศักราช 2563มาเปนตัวกำหนดเปาหมายในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอยางจริงจัง จัดระบบกำกับ 

ดูแล นิเทศติดตามการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลใหเปนระบบครบวงจรตามกระบวนการ PLC ที่เปนรูปธรรม

ยิ่งข้ึน  

 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือรักษามาตรฐานผลการประเมินใหอยูในระดับยอดเยี่ยมตอไปดังนี้ 

1. ครูผูสอนทุกคนควรตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีผลการเรียน ระดับ 3 ข้ึน

ไปรอยละ 60 ข้ึนไป 

2. กลุมงานวิชาการจัดโครงการ/กิจกรรม ลด 0 ร มส. มีการกำกับ ติดตามอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องทุกระดับชั้น 

3.  กลุมงานกิจการนักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในดานพฤติกรรมการเรียนการสอน

อยางเปนระบบตอเนื่องกันทุกระดับชั้น 

4. ผูบริหารดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีองคความรู เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนนทักษะชีวิต เพ่ือผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 

 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่เปนจุดเดน เพื่อรักษามาตรฐานของ 

อพ.สธ. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาตอยอดเพ่ือใหไดรับรางวัลท่ีสูงข้ึนไป 

 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ โดยการพัฒนากิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ทำใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM) 

และภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สามตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ  

  

 

 

1. จัดหาองคกรเครือขายจากสถาบันตาง ๆ ที่มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนน

ผู  เร ียนเปนสำคัญ และรวมกันดำเน ินการตามกระบวนการช ุมชนการเร ียนรูทางว ิชาช ีพ (Professional Learning 

Community : PLC) เพ่ือแกปญหาผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางตอเนื่อง 

2. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. การจัดเจาหนาท่ีสายสนับสนุนมาชวยงานพิเศษ เพ่ือครูจะไดมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนไดเต็มเวลา 

 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 
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  โรงเรียนขามแกนนครดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จอยางมีคุณภาพ ทำใหคณะผูบริหาร

โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ตลอดจนผูปกครอง

และชุมชน ยอมรับโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่ีเรียกวา KHAM Model เปนนวัตกรรมของโรงเรียน 

 

 KHAM Model โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จ  

 

 

 

ผลการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีของโรงเรียนขามแกนนคร ไดแก กิจกรรมงาน To Be Number One กิจกรรม

โรงเรียนคารบอนต่ำ (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมนี้โรงเรียนไดใชโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จท่ี

เรียกวา KHAM Model เปนการบริหารจัดการ 3 ระบบ ไดแก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู  

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชความรูความสามารถในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน อยาง

มีคุณภาพ มุงสูความสำเร็จ เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรู เกิดทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีความพอเพียง ตามเปาหมายท่ีวางไว

ขับเคลื่อนดวยวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีเริ่มตนจากผูท่ีมีสวนไดเสียของโรงเรียนรวมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำป 

2563 – 2566 โดยกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนขามแกนนครตองมุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ตอจากนั้นคณะผูบริหาร ครู และผูรับผิดชอบกิจกรรมทั ้ง 4 กิจกรรมลงมือ

ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว โดยใชกระบวนการทำงาน KHAM Model จนกระท้ัง 4 กิจกรรมเกิดความสำเร็จไดรับรางวัล

ติดตอกันเปนระยะ 2 – 3 ป 

 

 

ผลการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา  

นวัตกรรม (INNOVATION) ของสถานศึกษา  
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โรงเรียนขามแกนนครจัดไดวามีความโดดเดนของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี

เอื้อตอการจัดการเรียนรูและการใหบริการชุมชน สงผลใหโรงเรียนสามารถดำเนินจัดกิจกรรมงาน To Be Number One 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และโรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใช

พลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ที่นักเรียนและครูผูรับผิดชอบสามารถจัดสภาพแวดลอมและจัดกิจกรรมจนทำใหนักเรียนและ

โรงเรียนไดรับรางวัลตลอดปการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมนี้โรงเรียนไดใชโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู

ความสำเร็จอยางมีคุณภาพท่ีเรียกวา KHAM Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ 

นานาชาต ิ

(C 3) 

ชาต ิ

(C 2) 

ทองถ่ิน/ภูมิภาค 

(C 1) 

1. งาน To Be Number One - เพชร เพชร 

2. โครงการสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข - เพชร เพชร 

3. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน - ข้ันท่ี 1 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

4. โรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) - ชนะเลิศ ชนะเลิศ 

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ถามี) 
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ภาคผนวก 

 

 
- ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา 

- ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกำหนดคาเปาหมายตาม

มาตรฐานการศึกษา 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา 

     ฯลฯ (พอสังเขป) 
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คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนขามแกนนคร 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

________________________ 

 

 ขาพเจา พันเอกฉกาจพงษ   หงษทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแกนนคร 

ไดพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563  

โรงเรียนขามแกนนคร ซ่ึงเปนผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน  

ผลการประเมินสรปุคุณภาพโดยรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม แยกเปนรายมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 พิจารณาแลวการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรม  

พบวามีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะทอนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมาภายใตบริบทของสถานศึกษา จึงขอรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563 โรงเรียนขามแกนนคร และใหนำผลแหงการรับรองนี้ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป 

 

 

 
   

 

 

(พันเอกฉกาจพงษ   หงษทอง) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนขามแกนนคร 

 14  พฤษภาคม 2564 
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินการ

ตามแผนที่กำหนดไว  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  

ดังนั้นโรงเรียนขามแกนนครจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดย

กระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย ครูและ

บุคลากรทุกคนในโรงเร ียน เพื ่อนำไปสู การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๓   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                      

 

 

(นายศุภกิจ  สานุสัตย) 

ผูอำนวยการโรงเรยีนขามแกนนคร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกำหนดคาเปาหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน 

รอยละ   ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

     1.1  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

     1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

     1.3   มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

     1.4   มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร รอยละ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

     1.5  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๘๐ ดีเลิศ 

     1.6  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๐ ดีเลิศ 

2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน รอยละ  ๙๕ ยอดเย่ียม 

     2.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

     2.2  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

      2.3  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

      2.4  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

     2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 

     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุมเปาหมาย 

 ยอดเยี่ยม 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

     2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู  ยอดเยี่ยม 

      2.7  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.1  จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏบัิติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.6  จัดการเรยีนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน รอยละ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม  ดีเลิศ 
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

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

 อาศัยความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ไดกำหนดใหสถานศึกษา

แตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมทั้ง

จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดให

มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

เปนประจำทุกป เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา      

  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎกระทรวงดังกลาว โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. นายศุภกิจ     สานุสัตย    ผูอำนวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 

 2. นายผดุง       วิชาเดช      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         รองประธานกรรมการ 

 3. ดร.พรผกา หนูจันทร     ศึกษานิเทศก                  กรรมการ 

 4. นางปราณี ถ่ินเวียงทอง     ครูชำนาญการพิเศษ                        กรรมการและเลขานุการ 

           ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐานและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา   

 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

          สั่ง  ณ  วันที่ 1  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

 

 

          (นายศุภกิจ  สานุสัตย) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร 
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คำสั่งโรงเรียนขามแกนนคร 

ท่ี  175/ 2563 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา                  

ประจำปการศึกษา  2563 

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

 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(3) และ

กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ใหมีการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษา และจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด

และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27(4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

โรงเรียนขามแกนนคร จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ 

 1. นายศุภกิจ  สานุสัตย   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

 2. นายนพดล  สิงหศรี    รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

3. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ   รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

 5. นายพิพัฒนพงศ บุญอนันต   รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

 6. นายเวียรชัย       อติรัตนวงษ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

8. นางมยุรา  ศรีทานันท   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

9. นางสุทิศา  อารามพงษ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

10. นางสังวาลย  อติรัตนวงษ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  วินิจฉัย  สั่งการ  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  ใหคำปรึกษา  ตลอดท้ังแกไขปญหา  อุปสรรคอันอาจจะเกิดข้ึน 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

2.  คณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา (SAR) และรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

1. นายพิพัฒนพงศ  บุญอนันต รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ  

2. นางนภธร  อัครธรสกุล ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 
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3. นางสุภาณี  คงกระโทก ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นางเพลินพิศ  นามวาด  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

5. นางรัตติกาล  ขวาคำ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6. นายนำพล  พงศพัสนันท ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นายอดิเรก  สารีพิมพ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

8. นายสินธุวา  โสภะสุนทร ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

9. นายสมจิตร  เจริญสุข  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

10. นางปราณี  ถ่ินเวียงทอง ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

11. นางพิกุลรัตน  บรรดาศักดิ์ไพศาล ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. นายนิวัฒน  โพธิ์ชัยโถ   ครชูำนาญการ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  ประสานขอมูล  รวบรวมขอมูล  ตรวจสอบความถูกตอง ท้ัง 3 มาตรฐาน จากคณะกรรมการดำเนินการ  

          เพื่อสรุปและอภิปรายผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  

ประจำปการศึกษา 2563 แลวรายงานตนสังกัด ผูเก่ียวของ และเผยแพรตอสาธารณชน ตามลำดับข้ันตอน 

 

3.  คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (3 มาตรฐาน) 

      3.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

3.1.1 ประเด็นพิจารณา ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผูรับผิดชอบในการประเมิน  ประกอบดวย 

1. นายพิพัฒนพงศ  บุญอนันต รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

2. นางสุทิศา อารามพงษ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

3. นางนภธร อัครธรสกุล ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 

4. นางสุภาณี คงกระโทก ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

5. นางเพลินพิศ นามวาด  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6. นางรัตติกาล ขวาคำ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นายนำพล พงศพัสนันท ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

8. นายอดิเรก สารีพิมพ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

9. นายสินธุวา โสภะสุนทร ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

10.นายสมจิตร เจริญสุข  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

11.  นายวัชรพันธุ ศรีทานันท  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

12. นางราตรี หาญสุโพธิ์ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

13. นายนิกร สีกวนชา  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.1.2 ประเด็นพิจารณา ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ผูรับผิดชอบในการประเมิน  ประกอบดวย 

1. นายกฤตกร เศรษฐโสภณ   รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

2. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล     ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

3. นายประยงค สิงหาด    ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นางสาวประทุมทิพย การสราง   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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5. นายสมจิตร เจริญสุข             ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6. นายพิเชษฐ ใจชัยภูมิ    ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย   ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางฉวีวรรณ บุญระมี  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     3.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. นายนพดล สิงหศรี   รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

2. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ  

3. นางปริยากร ศรีวงษา  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นางศศิวรรณ แสนตรง  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

5. นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6. นางสุภาพ หม่ืนพรม ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นางพิกุลรัตน บรรดาศักดิ์ไพศาล ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวปรียาฉัตร ไชยสุข    ครูชำนาญการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ                        

    3.3 มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1. นายพิพัฒนพงศ  บุญอนันต รองผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

2. นางสุทิศา  อารามพงษ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

3. นางนภธร  อัครธรสกุล ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 

4. นางสุภาณี คงกระโทก ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

5. นางเพลินพิศ นามวาด  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6. นางรัตติกาล ขวาคำ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นายนำพล พงศพัสนันท ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

8. นายอดิเรก สารีพิมพ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

9. นายสินธุวา โสภะสุนทร ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

10. นายสมจิตร เจริญสุข  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

11. นางอัจฉริยา สุวอ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

12. นางกนกพิชญ จิตตภานันท ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  ขอ 3.1 – 3.3  มีหนาท่ีดังนี้ 

1. ศึกษามาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษา             

ข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับผิดชอบ 3 มาตรฐาน 

 2. ประชุมวางแผน ดำเนินการ จัดเก็บ รวบรวมขอมูลสารสนเทศ จัดทำเอกสารตามแนวทาง 

การประเมินตามมาตรฐานท่ีไดรับผิดชอบ  

 3. รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐาน สงมอบคณะกรรมการประสานงานตามเวลาท่ีกำหนด   

เพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมิน (SAR)  ประจำปการศึกษา 2563 
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 ใหบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถและเสียสละเพ่ือใหเกิดผลดี

แกสวนรวมและทางราชการสืบไป 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   1    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

                                    สั่ง  ณ  วันท่ี   1    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

 

 

             

(นายศุภกิจ     สานุสัตย) 

ผูอำนวยการโรงเรยีนขามแกนนคร 
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   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3  

 

มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนน

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน (8 ตัวบงชี้หลกั) 

ตัวบงชี้ที่ 1ผูเรียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ด ี
10       

ตัวบงชีท้ี่ 1.1  ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสงู และ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมี

ความปลอดภัย 

ตัวบงชีท้ี่ 1.2  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 

5 

 

 

 

5 

     

 
 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงค 
10     

 

 
 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1  ผูเรียนเปนลูกที่ดขีองพอแม 

ผูปกครอง 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2  ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของ

โรงเรียน  

ตัวบงชีท้ี่ 2.3  ผูเรียนมีการบำเพ็ญประโยชน

ตอสังคม 

4 

4 

2 

      

 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 3ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง 
10       

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการ

อานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชีท้ี่ 3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณ

ตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

5 

 

 

5 

      

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน 10       

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการ

คิด 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการ

ปรับตัวเขากับสงัคม 

5 

 

5 

 

    

 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียน 
20       
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มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนน

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

ภาษาไทย ชัน้ ม.3 และ   ม.6 

2.5       

5.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

คณิตศาสตร  ชัน้ ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร ชัน้ ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.4 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ 

สังคมศึกษา ชัน้ ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ 

สุขศึกษาฯ ชัน้ ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ 

ศิลปะ ชั้น ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

การงานอาชีพฯ ชั้น ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ

ภาษาตาง ประเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 

2.5       

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
10       

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการของ

สถานศึกษา(5 คะแนน) 

ตัวบงชีท้ี่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของครู(5 คะแนน) 

5 

 

5 

      
 

 

ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
5       

ขอที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม

บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

ขอที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดลอม 

2 

 

1 

 

2 

      
 

 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกัน

คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 
5       

1.  เกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ  2.5       
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มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนน

ที่ได 

ระดับคุณภาพ 

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

(2.5 คะแนน) ใชคะแนนของผลการตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาจากตนสังกัด 1 ป 

2.  เกณฑการพิจารณาพัฒนาการ  

(2.5 คะแนน)ใชคะแนนผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ป ยอนหลัง 

 

 

 

2.5 

 

 

 

ตัวบงชี้อัตลักษณ (2 ตัวบงชี้หลัก)  

ตัวบงชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตาม

ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และ 

วัตถุประสงคของการจดัตั้ง

สถานศึกษา 

5       

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ

จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษา 

5       

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (2 ตัวบงชี้หลัก)   

ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการ

พิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

5       

11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ 

11.2 คะแนนพัฒนาการ 

2 

3 

      
 

ตัวบงชี้ที่ 12  ผลการสงเสริมพัฒนา

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา(5 คะแนน) 

5       

 

     โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีคาเฉล่ีย  83.16 

      ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง         ไมรับรอง 

      กรณีท่ีไมไดรับรอง  เนื่องจาก.....................-................................. 

 

 

 

 



60 
 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 

บรรลุ  

/ไมบรรลุ 

รอยละ   ระดับคุณภาพ  

มาตรฐานท่ี  1  คณุภาพของผูเรียน รอยละ 85  

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน รอยละ 85 รอยละ  85.65 ดีเลิศ บรรลุ 

     1.1  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การส่ือสารและการคิด

คำนวณตามเกณฑของแตละชั้น 

รอยละ 85 รอยละ 80.57   ดีเลิศ ไมบรรลุ 

     1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

รอยละ 85 รอยละ  82.65 ดีเลิศ ไมบรรลุ 

     1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 85 รอยละ  95.46 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร รอยละ 85 รอยละ  97.09 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     1.5  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 85 รอยละ  74.11 ดี ไมบรรลุ 

     1.6  มีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชพี รอยละ 85 รอยละ  80.01 ดีเลิศ ไมบรรลุ 

2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน รอยละ 90 รอยละ  95.94 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     2.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   รอยละ 90 รอยละ 98.05 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ 90 รอยละ 98.48 ยอดเย่ียม บรรลุ 

      2.3  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 90 รอยละ  96.56 ยอดเย่ียม บรรลุ 

      2.4  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม รอยละ 90 รอยละ  90.67 ยอดเย่ียม บรรลุ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ รอยละ 100  

     2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน รอยละ 100 รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ 100 รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุมเปาหมาย 

รอยละ 100 
รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 100 รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 
รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู 

รอยละ 100 
รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

     2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รอยละ 100 รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคญั รอยละ  90  

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ  90 
รอยละ  94.60 ยอดเย่ียม บรรลุ 

3.2  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู รอยละ  90 รอยละ  94.55 ยอดเย่ียม บรรลุ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก รอยละ  90 รอยละ  95.85 ยอดเย่ียม บรรลุ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 

รอยละ  90 
รอยละ  95.45 ยอดเย่ียม บรรลุ 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รอยละ  90 
รอยละ  96.70 ยอดเย่ียม บรรลุ 

 3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รอยละ 100 รอยละ  100 ยอดเย่ียม บรรลุ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา   รอยละ 95.66 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 



61 
 

 
 

 

 

 


	ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร
	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
	ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
	1. นายศุภกิจ     สานุสัตย์    ผู้อำนวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ
	คำสั่งโรงเรียนขามแก่นนคร
	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา                  ประจำปีการศึกษา  2563


