รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)

ประจำปการศึกษา

2563
โรงเรียนขามแกนนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก 1

คำนำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาและดำเนิน การตามแผนที่ กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้นโรงเรียนขามแกนนครจึงไดดำเนินการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment
Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563 ที่จะนำเสนอผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน
ที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นำเสนอขอมูล/เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม และนำเสนอแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนา
มาตรฐานใหสูงขึ้น จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่
มีสวนรวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2563
ฉบับนี้ โรงเรียนขามแกนนคร หวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดเปน
อยางดี จึงขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพครั้งนี้

นายศุภกิจ สานุสัตย
ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร
15 พฤษภาคม 2564
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สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1.1 ขอมูลทั่วไป
1.1.1 ลักษณะขององคกร
1.1.2 สภาพแวดลอมขององคกร
1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1.3 ขอมูลนักเรียน
1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563
1.7 ขอมูลงบประมาณ
สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
สวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความตองการชวยเหลือ และผลการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
สวนที่ 4 ภาคผนวก
- คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา
- ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดคาเปาหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษา
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา 2563
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รอบปการศึกษา 2562
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บทสรุปผูบริหาร
โรงเรียนขามแกนนครเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งอยูเลขที่ 100 หมู 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน เปดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียน 1,473 คน มีบุคลากร จำนวน 110 คน โรงเรียนได
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

คาเปาหมาย
บรรลุ /ไมบรรลุ
85/บรรลุ
85/ไมบรรลุ
95/บรรลุ
บรรลุ
95/บรรลุ
บรรลุ

ซึ่งเปนผลจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2566 แผนปฏิบัติการประจำป
2563 โดยมีรายละเอียดโครงการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 4 โครงการ แตละโครงการ
ดำเนิ น การตามกิ จกรรมย อย จำนวน 190 กิ จ กรรม เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาครบถวนและมีการนำสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา
นอกจากนี้เพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น 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

ง4
8) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ โรงเรียนขามแกนนคร ยังขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยกลยุทธของ
โรงเรียนประจำป 2563 – 2566 ไดแก พัฒนาคุณภาพของผูเรียน พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยยึดรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model
ทั ้ งนี ้ โรงเรี ยนมี แผนพั ฒนาตนเองในด านการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และดานการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนสูงขึ้นในระดับยอดเยี่ยม นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีแผนพัฒนาตนเองที่
รักษาระดับมาตรฐานใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนในดานการบริหารและการจัดงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และ
ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใชหลักการหองเรียนสีขาว
นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี คือ กิจกรรมโรงเรียนคารบอนต่ำ ชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใชมาตรการ 5 ดาน ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม และงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดวยนวัตกรรม KHAM Model
ความโดดเดนของสถานศึกษา การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและ
การใหบริการชุมชน
โรงเรี ย นได ดำเนิ น งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดการเรีย นการสอนดว ยวิธ ีการทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สามตามหลักสูตรของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงสูการสร าง
อาชีพและการมีงานทำ

(นายศุภกิจ สานุสัตย)
ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร
15 พฤษภาคม 2564
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลทั่วไป

1.1.1 ลักษณะขององคกร
ชื่อ
โรงเรียนขามแกนนคร
ที่อยู
100 หมูที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โทรศัพท
0-4324-1720 โทรสาร 0-4324-1720
เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 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
“รักหนาที่ 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 ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
4) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพและสรางภาคีเครือขาย
5) สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการจัด
การเรียนการสอน
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6) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตาง
ระหวางบุคคลสูความเปนเลิศทางวิชาการ
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน
8) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ของ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เปาประสงค
1) ผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตามเกณฑของหลั กสูตรการศึ กษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และตามมาตรฐานสากล
2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึ่งประสงค มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตามลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3) ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และความสามารถจัด
การเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
4) สถานศึกษามีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ การศึกษา รวมกับภาคีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน
5) สถานศึกษามีอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเปนสถานศึกษา
แหงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
6) ครู มี การจั ดการเรี ย นการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ส งเสริมความเปน เลิศ ทางวิช าการ
ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล
7) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ เอื้อตอการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
8) ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร เพื่อการเรียนการสอนใหสอดคล องกับ
วัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลยุทธ
1) พัฒนาคุณภาพของผูเรียน
2) พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
(แหลงขอมูลแผนปฏิบัตกิ ารของโรงเรียน ประจำป 2563)
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แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร
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1.1.2.2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของโรงเรียน
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 ่ งปลู กสร างอื ่ น ๆ จำนวน 20 หลัง ไดแก อาคารฝกงาน อาคารเรีย นการเกษตรกรรม
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
(แหลงขอมูลแผนปฏิบัตกิ ารประจำป 2563)
1.1.2.3 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน
1.1.2.3.1 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
1. จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขามแก น นคร พุ ท ธศั ก ราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
2. จัดการเรียนการสอนที่เนนความถนัดของนักเรียนรายบุคคลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก
หลักสูตรหองเรียนดนตรี นาฏศิลป และกีฬา
1.1.2.3.2 โรงเรียนเขารวมโครงการพิเศษตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM) และภาษาตางประเทศเปนภาษา
ที่สามตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
(แหลงขอมูลงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
1.1.2.4 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา 2563)
ประเภท
โรงเรียน

ชื่อ – นามสกุล
โรงเรียนขามแกนนคร

ความดีเดน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
การประกวด โครงการ EGAT Green
Learning Awards กิจกรรมโรงเรียน
คารบอนต่ำ (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่
โรงเรียน)
การประกวดผลการดำเนินงานชุมนุม
To be Number One ประเภทสถานศึกษา
กลุมรักษามาตรฐานพรอมรักษามาตรฐาน
เปนตนแบบ ระดับเพชร ปที่ 3
การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเพชร ปที่ 3

หนวยงานที่มอบรางวัล
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยรวมกับ
สพฐ.
กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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ประเภท
ชื่อ – นามสกุล
ผูบริหาร นายศุภกิจ สานุสัตย
สถานศึกษา

ครู

นักเรียน

ความดีเดน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
สำเร็จการฝกอบรมเสริมหลักสูตร
สถาบันพัฒนาขาราชการ
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนที่ 13 ตาม
พลเรือน
หลักสูตรการฝกอบรมของวิทยาลัย
นักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ในระหวางวันที่ 1 – 22 ธันวาคม 2563
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมี สำนักนายกรัฐมนตรี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ประถมาภรณมงกุฎไทย)
นางสาวกฤษณา วรรณทิพย
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
สำนักนายกรัฐมนตรี
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
(ประถมาภรณมงกุฎไทย)
นางลัดดาวัลย คีรีเมฆ
ครูดีไมมีอบายมุข
สำนักงานเครือขาย
นางสุทธิรัตน ภูระหงษ
องคกรงดเหลา (สคล.)
รวมกับ สำนักงาน
นายพงษพัฒน สมณะคีรี
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (มจร.)
นายนิกร สีกวนชา
รางวัล ดีเดน ผูสงเสริมดานพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
โครงการ Thailand Energy Awards
2020 ระดับประเทศ
ผานการคัดเลือกรอบแรก โครงการครู
สำนักงานคณะกรรมการ
นายนิกร สีกวนชา
นางสาวพรทิภา กลางจันทา พลังงานสะอาด (Clean Energy Teacher)
กำกับกิจการ
ดานพลังงาน และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เด็กหญิงขนิษฐา สีพาติ่ง การประกวดสิ่งประดิษฐความคิดสรางสรรค
บริษัท ปตท. จำกัด
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก
(มหาชน) และบริษัท
ป 8 ผานเขา 30 ทีมสุดทาย
อสมท. จำกัด(มหาชน)
นางสาวภัทราพา ทายิดา
ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ และ
สำนักงานพัฒนา
นางสาวชลธิชา ตนทองคำ ไดรับสิทธิ์รวมกิจกรรม Junior Bootcamp วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
นางสาวจารุวรรณ เฮาโฮม
คายสรางสรรคนวัตกรรมอาหาร
แหงชาติ (สวทช.)
โดยเมืองนวัตกรรม
นางสาวฐิติญาภรณ ทามวง
อาหาร (Food innopolis)
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ประเภท

นักเรียน

ชื่อ – นามสกุล
นายเอกรัฐ อนุรักษ
นายพุทธิพงศ พาพรหม
นายเดชาวิชญ สีทำมา
นายวรเกียรติ โคตรทุม

ความดีเดน/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
รางวัลบทความดีเดน โครงการการสราง
การไฟฟาฝายผลิตแหง
ความเขาใจและสงเสริมทัศนคติ
ประเทศไทย
เพื่อการเรียนรูดานพลังงานทางเลือก
สำหรับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร
EN-Camp ปที่ 2
เด็กหญิงเมธาพร สรรเสริญชัย ประกวดแขงขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
นางสาวชลธิชา ภูมณี
ประจำปพุทธศักราช 2564
รอบชิงชนะเลิศ
นางสาวมาลิสา ไกรมะณีย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
มหกรรมเกมกีฬาเพื่อ
นางสาวสุทธิดา ศรีแกว
ประเภทการตอคำศัพทภาษาอังกฤษ
การศึกษาพญาแล
Supreme KST logic
(ครอสเวิรด)
รุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Game 2020
เด็กชายชลัช ศรีกอง
รางวัล เหรียญทอง ประเภทการตอคำศัพท มหกรรมเกมกีฬาเพื่อ
นางสาวชนกสุดา บัวสุวรรณ
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด)
การศึกษาพญาแล
รุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Supreme KST logic
Game 2020
เด็กหญิงคุณัญญา เพ็ชรศรี
รางวัลยอดเยี่ยมชนะเลิศ
เทศบาลนครขอนแกน
เด็กชายเจษฎาภรณ ทุมมา
ประกวดวาดภาพระบายสีในสวนสวย
โครงการมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติ
เด็กชายอนาวิล โลเด
ขอนแกน 2020 หัวขอ “สวนแหงความสุข”
ณ สวนสุขภาพบึงทุงสราง จังหวัดขอนแกน
เทศบาลนครขอนแกน
เด็กหญิงคุณัญญา เพ็ชรศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวด́ประกวดวาดภาพหัวขอ
ตัวฉันและฮีโรของฉันกับการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในอาชีพ
นางสาวดลชนก คำดวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สำนักงานสลากกินแบง
การวาดภาพ ภายใตแนวคิด
รัฐบาล (GLO)
“รางวัลแหงการรวมใหที่ยั่งยืน”
(เอกสารอางอิง รายงานการประชุมของโรงเรียนและจดหมายขาวจากเว็ปไซตของโรงเรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1fkCN5sgoS8MIXy6Ik8Dn-qRP9kw-WDTa)
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1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1.2.1 จำนวนบุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564)
บุคลากร

ผูบริหาร

ครูผูสอน

ปการศึกษา 2563

2

80

พนักงาน
ครู
ราชการ อัตราจาง
-

5

ลูกจาง
ประจำ

เจาหนาที่
อื่นๆ

รวม

5

4

110

(แหลงขอมูลงานบุคลากร)
แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรของโรงเรียนขามแกนนคร
5% 4%2%
5%
0%

84%
ผูบริหาร

ครูผูสอน

พนักงานราชการ

ครู

ลูกจาง

เจาหนาที่อื่นๆ

1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564)
วุฒิการศึกษา
จำนวน

ต่ำกวา
ปริญญาตรี
18

ปริญญาตรี ปริญญาโท
43

48

ปริญญาเอก

รวม

1

110
(แหลงขอมูลงานบุคลากร)
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1.2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตามคำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1/2563)
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
สาขาวิชา
จำนวน (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
ภาคเรียนที่ 2/2563 (ตามคำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2563)
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
สาขาวิชา
จำนวน (คน)
ในแตละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห)
1. บริหารการศึกษา
2
16.62
2. คณิตศาสตร
13
16.05
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
21
4. ภาษาไทย
11
16.55
20.00
5. ภาษาตางประเทศ
12
22.09
6. สังคมศึกษา ฯ
11
7. การงานอาชีพ
7
12.00
18.00
8. สุขศึกษาและพลศึกษา
6
9. ศิลปะ
5
19.80
10. แนะแนว
3
16.00
รวม
89
17.47
(แหลงขอมูลงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
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1.3 ขอมูลนักเรียน
1.3.1 ขอมูลจำนวนนักเรียนปการศึกษา 2563 รวม 1,473 คน (ขอมูล ณ วันที1่ 0 พฤศจิกายน 2563)
ระดับชั้นเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

จำนวนหอง
ชาย
เพศ
หญิง
รวม
เฉลี่ยตอหอง

9
156
139
295
33

9
146
142
288
32

9
141
135
277
31

27
443
415
855
32

7
94
127
220
32

7
71
123
194
28

7
76
122
198
29

21
241
373
614
30

รวม
ทั้งหมด
48
685
789
1,473
31
(แหลงขอมูลงานทะเบียน)

1.3.2 ขอมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564)
ระดับชั้นเรียน

ม.3

ชาย
หญิง

41
135
277
100

เพศ

รวม
คิดเปนรอยละ

จบ จบไม
พรอม พรอม ม.6
รุน
รุน
85
56
76
106 29 122
191 86 198
68.95 31.05 100

จบ จบไม
จบไม
รวมทั้งหมด
จบ
พรอม พรอม
พรอม
(ม.3, ม.6) พรอมรุน
รุน
รุน
รุน
37
39
217
122
95
106 16
257
212
45
143 55
475
334
141
72.22 27.78
100
70.32 29.68
(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล)
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1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
1.4.1 รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
อยูในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ปการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียนที่ไดเกรด 3 ขึ้นไป
จำนวน
นักเรียน
รายวิชา

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รอยละ

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
896
693 1160 546
709
638
4642
51.61
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพล
1088 870
943
815
672
687
5075
85.97
ศึกษา
ศิลปะ
823
911
656
279
291
361
3321
67.23
การงานอาชีพและ
292
351
198
130
94
312
1377
68.47
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
630
796
602
545
612
563
3748
50.81
การศึกษาคนควา
305
271
576
64.94
ดวยตนเอง(IS)
เฉลี่ย
692.50 695.13 617.44 480.13 468.78 499.63 3517.38 61.01
หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน)
(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล)
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1.4.2 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)
ระดับคุณภาพ
จำนวน
ระดับชั้น
ดีขึ้นไป รอยละ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช ปรับปรุง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม

287
240
223
185
179
175
1289

0
39
11
25
7
15
97

12
16
46
14
16
11
115

0
0
0
0
0
0
0

299
295
280
224
202
201
1501

287
279
234
210
186
190
1386

95.99
94.58
83.57
93.75
92.08
94.53
92.34

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล)

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน)

1.4.3 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)
ระดับคุณภาพ
จำนวน
ระดับชั้น
ดีขึ้นไป รอยละ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช ปรับปรุง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม

221
244
208
165
174
179
1191

55
13
12
39
11
11
141

16
34
54
18
10
8
140

0
0
0
0
0
0
0

292
291
274
222
195
198
1472

276
257
220
204
185
190
1332

94.52
88.32
80.29
91.89
94.87
95.96
90.49
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1.4.4 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)
ระดับคุณภาพ
จำนวน
ระดับชั้น
ดีขึ้นไป รอยละ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช ปรับปรุง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม

288
250
172
169
171
165
1215

0
25
65
28
16
25
159

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน)

11
20
43
27
15
11
127

0
0
0
0
0
0
0

299
288
96.32
295
275
93.22
280
237
84.64
224
197
87.95
202
187
92.57
201
190
94.53
1501
1374
91.54
(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล)
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1.4.5 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1–6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)
ระดับคุณภาพ
จำนวน
ระดับชั้น
ดีขึ้นไป รอยละ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช ปรับปรุง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม

193
242
200
157
160
160
1112

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน)

79
26
19
26
25
25
200

20
23
55
39
10
13
160

0
0
0
0
0
0
0

292
272
93.15
291
268
92.10
274
219
79.93
222
183
82.43
195
185
94.87
198
185
93.43
1472
1312
89.13
(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล)
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2563
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

51.96

23.26

29.52

31.50

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

53.45

24.91

29.45

33.21

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

55.18

25.82

30.17

34.14

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

54.29

25.46

29.89

34.38

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

41.23

22.31

28.96

33.80

23.92

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

42.57

24.49

31.79

35.25

28.21

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

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 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลตาง
ป กศ.
ป กศ.
รายวิชา
25612561
2562
2562
ภาษาไทย
51.71
50.31
1.40
ภาษาอังกฤษ
29.94
27.36
2.58
คณิตศาสตร
22.42
26.10
-3.68
วิทยาศาสตร
28.88
33.17
-4.29
รวมเฉลี่ย
136.94 132.95
-3.99

ป กศ.
2563
51.96
31.50
23.26
29.52
136.24

ผลตาง
25622563
0.25
1.56
0.84
0.64
3.29

คะแนนผลการทดสอบ O-net ของนักเรียน

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2560 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
60
40
20
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
ป กศ. 2561

ป กศ. 2562

คณิตศาสตร
ป กศ.2563

วิทยาศาสตร
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1.5.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 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

รวมเฉลี่ย

155.88

140.36

-15.52

150.22

9.86
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1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563
1.6.1 จำนวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2563
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4
แหลง/ชั้น

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
หองปฏิบัติการทาง
ภาษาตางประเทศ

295

288

277

220

194

198

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
หองปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา

295

288

277

220

194

198

295

288

277

220

194

198

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

295

288

277

220

194

198

แปลงเกษตร

295

288

277

220 194 198
(แหลงขอมูลงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู)
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1.6.2 จำนวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2563
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

295

-

-

-

-

50

พิพิธภัณฑสิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ

-

288

-

-

-

-

อุทยานเทวาลัย ศาลากูแกว จังหวัดหนองคาย

-

-

277

220

-

-

วัดโพธิ์ชัย หลวงพอพระใส จังหวัดหนองคาย

-

-

277

220

194

61

พิพิธภัณฑสัตวน้ำ จังหวัดหนองคาย
ตลาดน้ำทาเสด็จ จังหวัดหนองคาย
วัดพระธาตุบังพวน
อุทยานแหงชาติน้ำตกตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย
อุทยานประวัติศาสตรพิมายจังหวัดนครราชสีมา
เจาพอพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ
น้ำตกดาดาด จังหวัดชัยภูมิ

-

-

277
277
-

220
220
-

194
194
194
-

61
30
30
25
32
32
58

แหลงเรียนรู/ชั้น
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จังหวัดชัยภูมิ

(แหลงขอมูลงานกิจการนักเรียน)
1.7 ขอมูลงบประมาณ
1.7.1 งบประมาณที่ไดรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
ประเภทรายรับ
คาหนังสือ
อุปกรณการเรียนการสอน
คาเครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จำนวนเงิน
1,514,678
654,760
705,950
1,363,330
(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563)
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1.7.2 งบประมาณที่ไดรับเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

จำนวนนักเรียน
286

รายหัว
3,500

จำนวนเงิน
1,001,000

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

306

3,500

1,071,000

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

289

3,500

1,011,500

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

200

3,800

760,000

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

214

3,800

813,200

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

205

3,800

779,000

1,500

-

5,435,700

เงินอุดหนุนจากจำนวนนักเรียน 1,500 คน คิดเปน จำนวนเงิน
หักคาใชจาย 1. คาสาธารณูปโภค
2. คาน้ำมันเชื้อเพลิง/ซอม/ภาษี/ตอทะเบียน
3. คาใชสอย
รวมคาใชจาย
คงเหลือเงินอุดหนุน
งบวิชาการ
60 %
งบบริหารทัว่ ไป 30 %
งบสำรองจาย 10 %

5,435,700 บาท
2,500,000 บาท
400,000 บาท
400,000 บาท
3,300,000 บาท
2,135,700 บาท
1,281,420 บาท
640,710 บาท
213,570 บาท

รวม

(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563)

1.7.3 งบประมาณไดจากเงินบำรุงการศึกษา/เงินอื่น ๆ
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

จำนวนนักเรียน
286

รายหัว
3,700

จำนวนเงิน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

306

3,150

963,900

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

289

3,210

927,690

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

200

3,700

740,000

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

214

3,150

674,100

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

205

3,210

658,050

1,500

-

5,021,940

รวม

1,058,200

(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563)
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1.7.4 บัญชีรายละเอียดงบประมาณตามโครงสราง ประจำปการศึกษา 2563
ประเภทงบประมาณ
ที่
กลุมงาน/กลุมสาะ
กิจกรรม
อุดหนุน
พัฒนา
รายได
1
2
3

กลุมอำนวยการ
กลุมกิจการนักเรียน
กลุมแผนงานและ
งบประมาณ
กลุมวิชาการ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
แนะแนว
ไอซีที
หองสมุด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รวม

21
18
17

769,990
192,720
2,978,000

420,720
-

1,297,200
397,200
2,725,000

2,067,190
1,010,640
5,703,000

23
8
14

512,000
59,000
143,000

330,610
15,000
15,000

137,360
-

988,970
74,000
158,000

10
7
13
4
9
19
7
12
3
5
190

66,500
57,500
42,000
63,500
68,500
72,500
37,500
22,500
91,000
36,920
5,222,130

15,000
15,000
15,000
135,000
225,000
177,000
1,363,330

1,100,000
5,656,760

81,500
72,500
57,000
63,500
203,500
72,500
37,500
1,347,500
91,000
213,920
12,242,220

(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 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

รวมทั้งสิ้น

190

5,222,130

1,363,330

5,606,760

12,192,220

(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปการศึกษา 2563)
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขามแกนนครไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา
2563 ตามคำสั่งโรงเรียนขามแกนนคร ที่ 175/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
รอยละ ระดับคุณภาพ
85.34
ดีเลิศ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
2.3 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

74.73

ดี

64.83

ปานกลาง

70.65

ดี

78.79

ดี

91.63

ยอดเยี่ยม

60.01
82.46
95.98
96.40
95.25
96.65
95.62

2.1 มีเปาหมายวิสยั ทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเ รียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู
2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

-

ปานกลาง
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

-

ยอดเยี่ยม

-

ยอดเยี่ยม

-

ยอดเยี่ยม

-

ยอดเยี่ยม

-

ยอดเยี่ยม

-

คาเปาหมาย
บรรลุ /ไมบรรลุ
85/บรรลุ
85/ไมบรรลุ
85/ไมบรรลุ
85/ไมบรรลุ
90/ไมบรรลุ
90/บรรลุ
80/ไมบรรลุ
80/บรรลุ
95/บรรลุ
95/บรรลุ
95/บรรลุ
95/บรรลุ
95/บรรลุ

ยอดเยี่ยม/บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

22
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผา นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู
3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

คาเปาหมาย
บรรลุ /ไมบรรลุ
95/บรรลุ

96.58

ยอดเยี่ยม

92.55

ยอดเยี่ยม

100.00
95.55

ยอดเยี่ยม

94.55

ยอดเยี่ยม

95/บรรลุ
95/บรรลุ
95/ไมบรรลุ

96.86

ยอดเยี่ยม

95/บรรลุ

100.00

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

95/ไมบรรลุ

100/บรรลุ
บรรลุ
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คำชี้แจง
เกณฑการประเมินของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียนและมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ คิดเปนรอยละ สวนเกณฑการประเมินในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ คิดเปนระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง
กำลังพัฒนา

คารอยละ
90.00 – 100.00

เกณฑเชิงคุณภาพ
กำหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได แนวทาง
และกระบวนการพัฒนาชัดเจน ผลประเมินเชื่อถือได เกิดประสิทธิผลทำ
ใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่องและสามารถสรางตนแบบนวัตกรรม/เปน
ที่พอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ
80.00 – 89.99
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได
แนวทางการพัฒนาชัดเจน ผลการประเมินเชื่อถือได
เกิดประสิทธิผล ทำใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่อง
70.00 – 79.99
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได
แนวทางและการดำเนินการพัฒนา เปนระบบ/ชัดเจน
ผลการประเมินเชื่อถือได
60.00 – 69.99
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรอง แนวทางการพัฒนา
ไมชัดเจน ผลการประเมินจำนวนหนึ่งเชื่อถือไดต่ำ
ต่ำกวารอยละ 60.00 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรองคอนขางมาก/
มีจุดบกพรอง/ แนวทางการพัฒนาไมเปนรูปธรรม
ผลการประเมินไมนาเชื่อถือเปนสวนใหญ
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. แผนการดำเนินการ/การตั้งเปาหมาย
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2559 – 2562 โรงเรียนขามแกนนคร ไดมีการดำเนินการวิเคราะห
สภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis) เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาโรงเรียนในการจัดทำ
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2563 – 2566 ที ่ ม ี จ ุ ด เน น ตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร ท ี ่ เ กี ่ย วข อ งกั บ
การวางแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในระยะ 4 ป
โดยมีวิสัยทัศน(Vision) ที่วา “ภายในป 2566 โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษายอยที่เรียกวาแผนปฏิบัติการ
ประจำป 2563 โดยยึ ด จุ ด เน น ของนโยบายกระทรวงศึก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปการศึกษา 2562
นำมาเป น จุ ด เน น ในการจั ดทำแผนปฏิ บ ั ติ การ ประจำป 2563 เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวยระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรี ยกวา
KHAM Model ที่เปนการบริหารจัดการ 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู และระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน เขามาชวยในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รวมกับการใชกลยุทธเครือขายความรวมมือ ภายใต
ปรัชญาของโรงเรียนที่วา “รักหนาที่ มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูคุณธรรม” ประกอบกับอัตลักษณของโรงเรียนที่วา “วิชาการ
ดี กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา”และนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหาร
จัดการ สนับสนุน และสงเสริม ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคควบคูกับ
การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง มีทักษะการคิดและทักษะชีวิต
ทั้งนี้โรงเรียนขามแกนนครไดกำหนดเปาหมายมาตรฐานในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน รอยละ 85.00 อยูใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยแยกประเด็นพิจารณาดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน รอยละ 85 อยูในระดับคุณภาพดี
เลิศ และ 2) คุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน รอยละ 95 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ
โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวย
ระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model เขามาชวยในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน ใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 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/กิจกรรมตองมีเปาหมายทั้ ง
ดานปริมาณ และดานคุณภาพที่มุงพัฒนาผูเรียนโดยตรง
3. คณะผูบริหาร หัวหนากลุ มงาน และหัวหนากลุ มสาระการเรี ยนรู รวมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม จัดสรร
งบประมาณ
4. งานแผนงานและโครงการ รวมรวบโครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางหลากหลายและตอเนื่อง โดยมีโครงการหลัก
2 โครงการ คือ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จำนวน 36 กิจกรรม ในทุกกลุมงานตาม
โครงสรางบริหารและกลุมสาระการเรียนรูที่วางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 เชน กิจกรรมแขงขันทักษะ
วิชาการ ฝกพัฒนาทักษะการอานและเขียน สัปดาหวิทยาศาสตร คายสะเต็มศึกษา คายนาโนเทคโนโลยี 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
เช น อบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ส ง เสริ ม นิ ส ั ย รั ก การอ า นรั ก การออม ส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย กิ จ กรรมวั น สำคั ญ
ทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน การเขาคายลูกเสือ มีการ
สรางเครือข ายความรวมมื อจากผู ป กครอง นักเรียนและผูเ กี่ ยวข อง ดูแลนักเรียนอย างใกลช ิด 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 มีความพอเพียงตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
5.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) ถาเปนโครงการ/กิจกรรมใหม ตองมีการสำรวจสภาพปญหาและความต องการ
จุดเดน จุดดอย สำหรับโครงการ/กิจกรรมตอเนื่องใหคณะกรรมการดำเนินงานนำขอมูลการสรุปโครงการ/กิจกรรมของ
ปการศึกษา 2562 มาวางแผนศึกษาจุดเดน จุดดอย และปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมทีผ่ านมา
5.2 ขั้นดำเนินการ (Do) ประชุมผูที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการทำงาน กำหนดแนวทางการทำงาน แบงหนาที่
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 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม
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6. งานแผนงานและโครงการ ไดมีระบบกำกับ ติดตาม การทำงานของผูรับผิดชอบทุกโครงการผานหัวหนากลุมงาน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานที่ดำเนินการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลและสะทอนผลการดำเนินการ สรุป
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานอยางเปนระบบ และสรุปโครงการที่ 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 และทั่ว
ประเทศไทย ส งผลกระทบต อโครงการ/กิ จกรรมที่ต องมี การรวมกลุมผู เรียนจำนวนมาก ไมสามารถดำเนิ นกิจ กรรม
ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไวได
7. งานประกันคุณภาพทางการศึ กษาของโรงเรียน ดำเนิน การประเมิน ผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ในแตละโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตอทีมบริหารงานโรงเรียนเพื่อนำไป
พัฒนาและปรับปรุงตอยอดในการสรางนวัตกรรมของโรงเรียนตอไป
3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ
1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดี
ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
1.1 มีความสามารถในการอาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในประเด็นที่ 1 มีความสามารถในการอาน
การเขียน การสื่อสาร และการ การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สามารถสรุปผลได 3 สวน ดังนี้
คิดคำนวณ
1. นักเรียนรอยละ 90.34 สามารถอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองตาม
หลักเกณฑการอานและเขียนสื่อสารไดในระดับดีขึ้นไป
พิจารณาจากหลักฐานบันทึกรักการอาน ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการอาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานและเขียน กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มทักษะการอาน
และเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
2. นักเรียนรอยละ 58.35 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามหลักเกณฑการฟง
และการพูดสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดตามเปาหมายของครูผูสอนในระดับชั้น
พิจารณาจากหลักฐานผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรูในรายวิชาภาษาเพื่อ
การสื่อสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษา กิจกรรม Monday English และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนรอยละ 45.80 มีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนดในแตละระดับชั้น ระดับดีขึ้นไป พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน/ชิ้นงานที่
เกิดจากการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตรที่ไดผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่ อสาร
และการคิดคำนวณ คิดเปนรอยละ 64.83 ระดับคุณภาพ ปานกลาง ไมบรรลุ
เปาหมาย เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาในประเด็นพิจารณา
นี้ เชน กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ คายสงเสริมการอาน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
ภาษาไทย สัปดาหคณิตศาสตร และกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์สูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตร ไมสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว สืบเนื่องจากมีการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำใหกิจกรรมและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนจะใชรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลน และตองงดกิจกรรมที่มี
การรวมกลุมกันทำใหสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน
1.2 มีความสามารถในการคิด
นักเรียนมีการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ไดอยางเหมาะสม และนักเรียนมีการแกปญหาและนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๆ ไดอยางเหมาะสม พิจารณาจากหลักฐานผลการเรียนรูนักเรียนรายวิชาการศึกษา
และแกปญหา
คนควาอิสระ (IS) ผลงาน/ชิ้นงานในรายวิชาสะเต็มศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูในรายวิชาสะเต็มศึกษาของนักเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา คิดเปนรอยละ 70.65 ระดับคุณภาพดี
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากกิจกรรมที่ตองเนนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น และแกป ญหาเปน
กิจกรรมที่ ต องรวมกลุ ม แตไมสามารถดำเนิน การไดเพราะปองการการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหตองงดจัดโครงการ/กิจกรรม
และการจัดการเรียนการสอน และไดจัดการเรียนรูแบบออนไลน จึงทำใหผูเรียน
ไมไดฝกทักษะคิด วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
ไดดีเทาที่ควร
1.3 มีความสามารถในการสราง
นักเรียนมีสรางองคความรูของตนเองที่เกิดจากทักษะการทำงานเปนทีม และมี
นวัตกรรม
การเชื่อมโยงความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ในรูปแบบ
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต พิจารณาจากหลักฐานผลการ
เรียนรูนักเรียนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ผลงาน/ชิ้นงานในรายวิชา
สะเต็มศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในรายวิชาสะเต็มศึกษาของนักเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม คิดเปนรอยละ 78.79 ระดับ
คุณภาพ ดี ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่ตองเนนใหผูเรียน
การทำงานเปนทีมเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม ไมสามารถดำเนินการได
1.4 มีความสามารถในการใช
นักเรียนรอยละ 92.43 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอย าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถูกตอง สรางสรรค มีคุณธรรมและนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พิจารณาจาก
และการสื่อสาร
หลักฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร
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1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
นักเรียนรอยละ 90.83 มีความสามารถในการสื่อสารผานระบบเครือขายไดอยาง
ถูกตอง สรางสรรค มีคุณธรรมและนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พิจารณาจาก
หลักฐานกิจกรรมคายพัฒนาทักษะดาน ไอซีทีสูความเปนเลิศ
นั กเรี ย นมี ค วามสามารถในการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
คิดเปนรอยละ 91.63 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย เนื่องจากชวง
หยุดเรียนเพราะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให
ครูผูสอนทุกคนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเปนรูปแบบการสอนออนไลนสงผลให
นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถคนหา
ความรูจากสารสนเทศตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามารถใน
การพูดสื่อสารผานระบบการเรียนออนไลนไดดียิ่งขึ้น
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูผาน
เกณฑการประเมิน (ไดผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป) พิจารณาจากหลักฐาน
รายงานผลการเรียนรูของนักเรียน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 61.01
ระดั บ คุ ณ ภาพ ปานกลาง ไม บ รรลุ เ ป า หมาย เนื ่ อ งจากครู ผ ู  ส อนต อ ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากสอนปกติมาเปนรูปแบบการสอนออนไลน ทำให
นักเรียนบางคนไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ เพราะขอจำกัดของเครือขาย
อินเตอรเน็ตและอุปกรณในการเรียนรูไมสามารถเขาถึงนักเรียนไดครบทุกคน อีก
ทั้งเวลาเรียนในปการศึกษานี้ไมเพียงพอทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไมเปนไปตามที่สถานศึกษากำหนดไว
นักเรียนรอยละ 86.69 มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการพรอมที่จะศึกษา
ตอ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นการทำงานหรืองานอาชีพ พิจารณาจากหลักฐานรายงาน
การติดตามนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดเขาศึกษาตอทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 76.59 เขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมมุงสูมหาวิทยาลัยของ
งานแนะแนวมีผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 96.25
นักเรียนรอยละ 70.32 มีเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรื องานอาชีพ พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานการจบการศึ กษาของนั กเรี ยนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6
นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ คิดเปนรอยละ
82.46 ระดับคุณภาพดีเลิศ บรรลุเปาหมาย เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 จำนวน 141 คน ยังไมสามารถจบการศึกษาตามวันที่
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไวในรอบแรก ทำใหยังไมสามารถตัดสินใจ
วาจะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือตองไปทำงานตามความสามารถของ
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ตนเอง สงผลใหการสำรวจขอมูลไมชัดเจน และผลกระทบจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหกิจกรรมที่จะพัฒนาสงเสริมความรู
ทักษะพื้นฐานใหกับนักเรียนไมสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
นั กเรี ยนร อยละ 100 ผ านเกณฑ การประเมิ นด านคุ ณลั กษณะตามหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษากำหนด คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทยและมีจิต
สาธารณะ พิจารณาจากหลักฐานผลการประเมินดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน
นั กเรี ยนร อยละ 92.80 มี ค ุ ณลั กษณะตามอั ตลั กษณ ของนั กเรี ยนโรงเรี ยน
ขามแกนนคร คือ วิชาการดี กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา พิจารณาจาก
หลักฐานผลการเขารวมแขงขันและนักเรียนทุกคนสามารถเขารวมกิจกรรมตามความ
ถนัดของนักเรียนโดยยึดอัตลักษณของโรงเรียน และผานเกณฑการประเมินของ
กิจกรรมชุมนุม
จากประเด็นการตรวจสอบทั้ง 2 ประเด็นสรุปวานักเรียนมีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด คิดเปนรอยละ 96.40 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย
2.2 มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย คิดเปนรอยละ 96.25
และความเปนไทย
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของ
นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่ทางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ไดจัดโครงการใหกับนักเรียนทุกคนเขารวมมีความภูมิใจในทองถิ่น
เห็นคุณคาของความเปนไทย และนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาไทย ผลงานการเขารวมแขงขันการวาดภาพศิลปะของกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ และกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน
2.3 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ความแตกตางและหลากหลาย คิดเปนรอยละ 96.65 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย นักเรียนยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา วั ฒนธรรม
ประเพณี ดวยความเขาใจ และอยูรวมกันไดอยางปกติสุขบนความแตกตางระหวาง
บุ คคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วั ฒนธรรม ประเพณี พิ จ ารณาจาก
หลักฐานผลการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู
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ประเด็นพิจารณา

2.4 มีสุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายงานกิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมสภา
นักเรียนและการสงเสริ มประชาธิปไตย กิจกรรม To Be Number One รายงาน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียน และ
ผลการประเมินคุณลักษณะของผูเรียนวิชาหนาที่และพลเมือง
นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม คิดเปนรอยละ 95.62 ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลั ง กายสม่ ำ เสมอ และมี ส มรรถภาพทางกายตามเกณฑ ม าตรฐาน
มีพัฒนาการทางรางกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน เห็นคุณคา
ในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ใหเกียรติผูอื่น และอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข
พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานผลการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน รายงานโครงการกีฬาภายใน ผลการประเมินผูเรียนในกิจกรรมพัฒนา
ผู  เ รี ย น กิ จกรรม To Be Number One การเข า ร ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

4. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
4.1 จุดเดน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดเดนของ
โรงเรียน ไดแก ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ซึ่งประเด็นพิจารณานี้ในปการศึกษา 2562 ระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม เปนผลจากการที่โรงเรียนไดมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่มีการสอนแบบออนไลนในชวงที่โรงเรียนปดการเรียนการสอนเพราะการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหครูผูสอนและนักเรียนตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประกอบการเรียนการสอนออนไลนมากขึ้นทำใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาที่ไดระดับคุณภาพ
ปานกลาง ไดแกประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ และประเด็น
พิจารณาที่ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย มีผลการประเมินต่ำที่สุด นอกจากนี้
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกรายวิชาทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูผานเกณฑการประเมินที่ไดผล
การเรียน 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 60.01 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน ซึ่งยังไมบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
4.3 แผนงานหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นในประเด็นพิจารณาที่ยังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้
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1. คณะผูจัดทำโครงการ/กิจกรรมตองมีแผนสำรองในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่โครงการ/กิจกรรมที่ได
วางแผนไวไดปฏิบัติจริง เพื่อไมใหกระทบกับผูเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลให
ทันตอเหตุการณ
3. ครูผูสอนตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ PLC เพื่อชวยใหครูไดออกแบบการเรียนการสอน
รวมกัน นำขอมูลการสะทอนกลับของผูเรียนและการรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พุทธศักราช 2563
มาเปนตัวกำหนดเปาหมายในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอยางจริงจัง จัดระบบกำกับ ดูแล นิเทศติดตาม
การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลใหเปนระบบครบวงจรตามกระบวนการ PLC ที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
สำหรั บ ประเด็น พิ จ ารณาที่ บ รรลุ เ ป า หมาย โรงเรีย นมีแผนพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน โดยใหผ ูร ับ ผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ไดนำขอเสนอแนะหรือปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและตอยอดกิจกรรมใหยั่งยืน พัฒนาจนสามารถ
นำมาเปนกิจกรรมแบบอยางดีหรือนวัตกรรมเพื่อเผยแพรตอโรงเรียนอื่น ๆ และชุมชนได
5. แหลงขอมูลหลักฐานอางอิง โครงการ/กิจกรรม
ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองมาตรฐานที่ 1 ทั้ง 2 ประเด็นพิจารณา สามารถคนหาแหลงขอมูล
หลักฐานอางอิงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. แผนพัฒนาการศึกษา 2563 – 2566 ของโรงเรียนขามแกนนนคร
2. แผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 ของโรงเรียนขามแกนนคร
3. รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรมของแตละโครงการ/กิจกรรม กลุมแผนงานและงบประมาณ
4. จดหมายขาวของโรงเรียนขามแกนนคร
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน งานวัดและประเมินผลการเรียน
6. รายงานการใชหลักสูตรของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. แผนการดำเนินการ/การตั้งเปาหมาย
โรงเรียนขามแกนนคร ไดนำบทวิเคราะหสภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis) และผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2561-2562 มาประกอบพิจารณากำหนดเปนคาเปาหมาย
มาตรฐาน ซึ่งในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 2 ปการศึกษา โรงเรียนขามแกนนครมีผลการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาบรรลุคาเปาหมายที่กำหนดไว ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สงผลใหในปการศึกษา 2563 ในมาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนไดตั้งเปาหมายเพื่อเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานใหดี
ยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเปนตนแบบหรือนวัตกรรมของโรงเรียนตอเนื่องไปเรื่ อย ๆ โดยโรงเรียนขามแกนนครได
กำหนดคาเปาหมายมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ใหอยูในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนไดกำหนด
แผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยนำจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาของ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำป 2562 และวิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียนที่กำหนดไววา “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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 6) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตาง
ระหวางบุคคลสูความเปนเลิศทางวิชาการ 7) จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ
เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน และ 8) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับวั ตถุ ประสงค ของโครงการอนุ ร ั กษ พั นธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ โรงเรีย นขามแก น นคร
ยังขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยกลยุทธของโรงเรียนประจำป 2563 – 2566 โดยยึดรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่
เรียกวา KHAM Model นำมาใชในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
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 ใหมีการปฏิบัติสอดคล องกับ
กระบวนการประกัน คุณภาพภายใน โดยบุคลากรทุกคนนำเสนอผลงานตามตัววั ดที่มีการระบุในแผนพัฒนาตนเอง
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และพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan: ID Plan) ในการประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐาน ครอบคลุม
ทุกตัวบงชี้ มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบนำกิจกรรมในโครงการสูการปฏิบัติ
มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและรายงานผลการดำเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง จัดทำเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report:
SAR) ที่สะทอนภาพที่แทจริงของโรงเรียนในทุกองคประกอบคุณภาพ นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และ
รายงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เปดเผยตอสาธารณะ และใชเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรีย น การติ ดตาม ตรวจสอบโดยตนสังกั ด และรองรับ การประเมิน คุณภาพภายนอก โรงเรี ยนไดให
ความสำคัญกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมทั้งภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ โดยจัดสิ่งแวดลอมภายนอกใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เนนความปลอดภัย
และการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) จึงสงผลใหโรงเรียนขามแกนนครมีความโดดเดน
ในเรื่องสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและการใหบริการชุมชน
ทั้งนี้โรงเรียนขามแกนนครไดวางแผนโครงการที่ 3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ ที่เนน
พัฒนาในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ไวในแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น
90 กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน 74 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการไดเปน
เพราะงบประมาณบางสวนตองถูกตัดงบประมาณไปใชจายในการจัดเตรียมสถานที่และจัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19) อยางไรก็ตามกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการไดตามแผนปฏิบัติการ
ก็ไมสงผลกระทบตอกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน
3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
โรงเรียนขามแกนนคร มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
บรรลุเปาหมาย พิจารณาจากหลักฐานบทวิเคราะห
สภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis)
แผนการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา 2563 – 2566
แผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 และภาพถายประกอบการ
ดำเนินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
วางแผนดำเนินงาน ควบคุม และตรวจสอบผลการดำเนินงาน
เพื่อใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการติดตามตรวจสอบประเมิน ผลและปรับ ปรุ งพัฒ นางาน
อยางตอเนื่อง มีการบริห ารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
ศึกษา และระบบดู แลชว ยเหลื อนั กเรี ยน มีระบบการนิ เ ทศ
ภายใน การนำข อ มู ล มาใชใ นการพั ฒ นา บุ ค ลากรและผู ที่
เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ทำใหโรงเรียนขาม
แกนนคร มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย
พิจารณาจากหลักฐานคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 คำสั่ง
การปฏิบัติงานประจำปการศึกษา 2563 และรายงานผลการ
ดำเนินงานและแบบประเมินผลโครงการ ผลการประเมิน
ตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน
กลุมงานวิชาการและกลุมงานกิจการนักเรียน เปนกลุมงานที่
รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการดำเนิ น งานเพื ่ อ ให โ รงเรี ย นสามารถ
วางแผนบริ ห ารจั ด การเกี ่ ย วกั บ งานวิ ช าการ ทั ้ ง ด า นการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูใหครบทุกเนื้อหา สามารถนำมาเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
สงผลใหโรงเรียนขามแกนนครมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย
พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจำป โครงการพัฒนากลุมบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู รายงาน
การประชุ มวิ ชาการสั ญจร หลั กสู ตรสถานศึ กษา การนิ เ ทศ
ติ ดตาม/ปฏิ ท ิ น การปฏิ บ ั ต ิ งาน รายงานการนิ เ ทศการสอน
รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment
Report: SAR) และแผนการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน
ทุกคน
งานบุ ค ลากรของกลุ  ม แผนงานและงบประมาณเป น
ผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานใหขอมูลกำกับและติดตาม
บุคคลากรในโรงเรียน เพื่อใหครู และบุ คลากรในโรงเรียนมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ งานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยใน
ชั้นเรียนดำเนินการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” ลงสูก ลุม
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2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
สาระการเรียนรูทั้ง 9 กลุมสาระการเรียนรู เนนการออกแบบ
ชั้น เรีย น จัดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนที ่เปดโอกาสให ค รู
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนในยุคออนไลนใหมากยิ่งขึ้น
สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร มีการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย
พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจำป โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคล คูมือการปฏิบ ัติงานของขาราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึกษา การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึก
การประชุม PLC รายงานผลการประเมิน ตนเองรายบุ ค คล
(Self Assessment Report: SAR)
งานอาคารสถานที่รวมกับงานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนจัดทำ
จุดปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณ
โรงเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและมีความปลอดภัย
เมื่ออยูโรงเรียน งานไอซีทีและงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหลง
เรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบออนไลน การรูทันสื่อสารสร
เทศในยุค 4.0 ใหกับครูและนักเรียน สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร
จั ด สภาพแวดล อมทางกายภาพและสั งคมที ่ เอื ้ อต อ การจั ด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ อยูในระดับยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย
พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจำป รายงานผลการดำเนินโครงการงาน
งานไอซีทีและงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู และ
การรายงานผลการใชหองเรียนตาง ๆ
งานไอซีทีของกลุมงานวิชาการ และงานโสตทัศนูปกรณของกลุม
งานอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานจัดเตรียม
ระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัย เพื่อใหครูผูสอนและผูเรียนไดใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนทั้งระบบปกติและ
ออนไลน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในยุคการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริห ารจั ด
การและการจัดการเรียนรู อยูในระดับยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย
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ประเด็นพิจารณา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
พิจารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำป โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศนักเรียน (DMC)
โครงการเสริ ม สร า งการใช ส มรรถนะการใช เ ทคโนโลยี
งานสารสนเทศกลุมแผนงานและงบประมาณ กลุมสาระการเรียนรู
งานทะเบียนนักเรียน งานขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (SDQ)
2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร งานสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นของกลุ  ม งานวิ ช าการเป น
โรงเรียน
ผูรับผิดชอบหลักในการวางแผน ดำเนินงาน กำกับและติ ดตาม
ประเมินผลงานการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวเพื่อรักษามาตรฐาน
อพ.สธ. ภายในป 2565 ซึ่งสงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร มีการ
บริหารและการจั ดการงานสวนพฤกษศาสตร โ รงเรีย น อยูใน
ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย
พิจารณาจากหลักฐานแผนปฏิบัติการประจำป แผนปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และบันทึกการเผยแพรงานสวน
พฤกษศาสตรแกโรงเรียนในเครือขายและโรงเรียนอื่นนอกเขต
พื้นที่ ที่ขอเขาศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
4. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
4.1 จุดเดน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดเดนของโรงเรียน
1) มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ที่สามารถเปนตนแบบที่ดีใหกับโรงเรียนเครือขายและ
โรงเรียนอื่น ๆ นอกเขตพื้นที่
2) ครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดทำผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครบทุกคน และกลุมงาน/กลุมสาระ
การเรียนรูมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป รายงานกิจกรรมดีเดนของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู และการ
จัดทำสารสนเทศของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ ประเด็ น พิ จ ารณาที ่เ ป น จุ ดที ่ ค วรพั ฒ นาเพิ ่ ม เติ ม คื อ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย โดยนำไปเปน
จุดเนนที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน ใหทันตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในโลก เพราะประเด็นพิจารณานี้จะ
ไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ที่ยังไมบรรลุเปาหมายในปการศึกษา 2563
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4.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน (เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อรักษา
มาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาในประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ซึ่งอาจจะมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. ครูผูสอนทุกคนควรตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีผลการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไปรอยละ 60
ขึ้นไป
2. กลุ  มงานวิ ช าการจั ดโครงการ/กิ จ กรรม ลด 0 ร มส. มีการกำกับ ติดตามอยางเปน ระบบและตอเนื ่ อ ง
ทุกระดับชั้น
3. กลุมงานกิจการนักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในดานพฤติกรรมการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบตอเนื่องกันทุกระดับชั้น
4. ผูบริหารดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีองคความรู เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนทักษะชีวิต เพื่อผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูไปใชในชีวิตประจำวันได
สำหรับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ที่ 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ 2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่เปนจุดเดน เพื่อ
รักษามาตรฐานของ อพ.สธ. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาตอยอดเพื่อใหไดรับรางวัลที่สูงขึ้นไป
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. รายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR)
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมผูปกครองนักเรียน
8. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน
9. จดหมายขาวของโรงเรียนขามแกนนคร
10. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำป 2563
6. แบบอยางที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (INNOVATION) ของสถานศึกษา (ถามี)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ 2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มี
โครงการ/กิจกรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีจนตอยอดเปนนวัตกรรมของโรงเรียนไดภายใตการทำงานตามรูป แบบ
บริหารจัดการ KHAM Model คือ กิจกรรมโรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ในโครงการ EGAT
Green Learning Awards และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อรักษามาตรฐานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้น
ที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสำนึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อยางตอเนื่อง 3 ป
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. แผนการดำเนินการ/การตั้งเปาหมาย
โรงเรียนไดกำหนดแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยนำจุดเดน
และจุดที่ควรพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำป 2562 และวิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรีย นที่
กำหนดไววา “ภายในป 2566 โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goals) ที่เปนตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในการมุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและความตองการของชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนขาม
แก น นคร ยั งขั บเคลื ่อนการดำเนิ นงานด วยกลยุ ทธ ของโรงเรี ยนประจำป 2563 – 2566 โดยยึ ดรู ป แบบกระบวนการ
บริหารงานที่เรียกวา KHAM Model นำมาใชในกำหนดเปาหมายในการดำเนินงานของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ 95 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ
โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
โดยดำเนินการทุกกระบวนการเหมือนกันกับมาตรฐานที่ 1 และ 2 ทุกขอ นอกจากนี้โรงเรียนขามแกนนครไดขับเคลื ่ อน
การพัฒนามาตรฐานที่ 3 โดยระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System) เปนกระบวนการดำเนินงาน
การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแตการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การนิเทศการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผลอย างเปนขั้ นตอน เริ่มตั้งแตกระบวนการจัดทำหลักสู ตรและเตรี ยมการเรื่ องการจั ด
การเรียนการสอน ไดกำหนดให กลุมงานวิชาการรั บผิดชอบ มีการวิเคราะหหลั กสู ตร ออกแบบหน วยการจัดการเรี ยนรู
แบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงความตองการของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดจากการใชหลักสูตร
รวบรวมผลการประเมินเพื่อนำมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้โรงเรียนขามแกนนครไดวางแผนโครงการที่ 4 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรีย นเปน สำคัญที ่เ นน พัฒ นาในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนที่ เน นผู เ รียนเป นสำคั ญไว
ในแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 29 กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน 13 กิจกรรม
เพราะกิจกรรมในโครงการที่ 4 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเปน
กิจกรรมที่ตองนำนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการฝกทักษะชีวิตภาคสนามจริง และศึกษาแหลงเรียนรูจริงในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมคายของแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขามา
ในพื้นที่จึงทำใหตองงดจัดกิจกรรมดังกลาวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิ ดและ
ปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง และสามารถนำไปประยุ ก ต ใ ช ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น ได
คิดเปนรอยละ 92.55 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ไมบรรลุเปาหมาย
เนื่องจากครูผูสอนยังไมสามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด
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3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
และปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ตามที ่ ร ะบุ ม ี ไ ว ใ นแผนการจั ด การเรี ย นรู  ท ี ่ ไ ด
วางแผนไว สืบเนื่องจากเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเปนแบบออนไลนบางชวงเวลา
และมีการปรับการเรียนการสอนเปนแบบปกติในชั้นเรียนแตตอง
เว น ระยะห า งในการทำกิ จ กรรมทำให ส ง ผลต อ การเรี ย นรู  ข อง
ผูเรียน พิจารณาจากหลักฐานดังนี้
1) มีแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการอนุมัติจากผูบริหารใหสามารถ
สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง ครบทุกวิชา ครบทุกระดับชั้น
2) มีโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะการแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชี ว ิ ต ประจำวั น ได เช น กิ จ กรรมชุ ม นุ ม To Be Number One
กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมบันทึกรักการอาน และการจัดการ
เรียนการสอนที่ฝกปฏิบัติจริงในรายวิชา ศิลปะ นาฎศิลป ดนตรี
และดานกีฬา ฯลฯ
3) รายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร
ประจำปการศึกษา 2563
ครูมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู
ที่เอื้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
เปนแบบออนไลนทำใหครูผูสอนตองมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู
โดยสร างโอกาสให ผ ู  เรี ยนได แสวงหาความรู  ด  วยตนเองจากสื ่ อที่
หลากหลาย
พิจารณาจากหลักฐานผลการประเมินผูเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร
กิจกรรมอบรมการใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบการเรียนออนไลน รายงานการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนรูปแบบออนไลน และรายงานผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563
ครู มีการบริห ารจัด การชั้น เรี ย นเชิ งบวก คิ ด เป น ร อ ยละ 95.55
ระดับคุณภาพยออดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนเนน
กระบวนการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนรู
มีวินัย มีความรับผิดชอบในตนเองและสังคม ครูที่ปรึกษามีการออก
เยี่ยมบาน ติดตาม และดูแลความเปนอยูของนักเรียนในระดับหอง
เปนอยางดี ระบบดูแลนักเรียนมีการหาทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
นักเรียนยากจน และมีระบบการสงตอผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงตองาน
ระดับชั้น นอกจากนี้ครูผูสอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีในการวาง
แผนการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเกณฑเขตนามอง หองนาเรียน
และครูทุกคนไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู รายงานการนิเทศการ
สอน การจัดกิจ กรรมตา ง ๆ ของกลุมสาระการเรี ย นรู รายงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใชมาตรการ 5
ดาน ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม รายงานผลการประกวดเขตนามอง
หองนาเรียน การรายงานผลการเยี่ยมบานของนักเรียน และรายงาน
ผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำป
การศึกษา 2563
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
พัฒ นาผูเรีย น คิด เปน รอยละ 90.55 ระดับคุณ ภาพยอดเยี่ย ม
ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากเวลาในการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษา 2563 มีเวลานอยไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลนในบริบทของโรงเรียนขามแกนนครยังไมสามารถใชไดกับ
นักเรียนทุกคน สงผลกระทบตอการประเมินผลของผูเรียนมีการ
ปรับเปลี่ยนชวงเวลา พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู
ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานนักเรียน รายงานการนิเทศการสอน คูมือ
การวัดและประเมินผลของสถานศึ กษา แบบวัดและประเมิ น ผล
รายวิชา ผลการวิจัยในชั้นเรียน และผลการรายงานการใชหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 96.86 ระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู
ยอดเยี่ยม บรรลุเ ปา หมาย เนื่องจากครูและผูมีส วนเกี่ย วของ
ร ว มกั น แลกเปลี ่ ย นความรู  แ ละประสบการณ ร วมทั ้ ง ให ข  อ มู ล
ปอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
เห็นไดจาก
1) ไดรับ การนิเทศการจัดการเรีย นการสอน ภาคเรีย นละ 1 ครั้ง
2) ครูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะท อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย
3) ครู น ำข อ มู ล จากการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ข อ เสนอแนะจาก
การนิเทศการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องเปนแบบอยางได
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู รายงานการนิเทศการ
สอน บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุมกลุมสาระการเรียนรู
วิจ ัยในชั้นเรียน รายงานผลการประเมิน ตนเองรายบุ ค คล (SAR)
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริ หารงานบุ คคล และรายงานการใช
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 2563
ครูมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรีย น
คิด เปน รอยละ 100 ระดั บคุ ณ ภาพยอดเยี ่ ยม บรรลุเ ปา หมาย
เนื่องจากครูทุกคนสามารถบูร ณาการการจัดการเรีย นรูกับ สวน
พฤกษศาสตรในรายวิชาที่ครูผูสอนรับผิดชอบไดเปนอยางดี
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน

4. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
4.1 จุดเดน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดเด นของ
โรงเรียน ไดแก
1) ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ผลการประเมิน
ระดั บ คุ ณภาพยอดเยี ่ ย ม เห็ น ได จ ากที ่ ครู ผ ู  ส อนสามารถนำสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลงเรีย นรูอ ื่น ๆ มา
ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในสถานการณปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2) ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เห็น
ไดจากที่โรงเรียนขามแกนนครมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ทำใหไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ และการประกวดผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปที่ 3
3) ประเด็นพิจารณาที่ 3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม เห็นไดจากครูผูสอนทุกคนเกิดความตระหนักในการจัดทำแผนแบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
นำนักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ทุกประเด็นพิจารณาอยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม แตโรงเรียนยังตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงมีจุดที่ควรพัฒนา ไดแก
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1) ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันไดในสถานการณปญหาที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน เพื่อที่
ผูเรียนจะไดรับทราบปญหาในการเรียนรูและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และครูผูสอนมีวิธีการ
ประเมินผลผูเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนในแตละบุคคล
4.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน (เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนสำคัญ โรงเรียนสามารถดำเนินงานได บรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว เพื่อรักษามาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานประสิทธิผลของการ
จั ดการเรี ยนการสอนที ่ เน นผู  เรี ยนเป นสำคั ญ โดยการพั ฒนากิ จกรรมตามนโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การที ่ ทำให เ กิ ด
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิ ศวกรรมและคณิ ต ศาสตร (STEM) และภาษาต างประเทศเป นภาษาที ่ สามตามหลั กสู ต รของโรงเรี ย น
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. รายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR)
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
5. รายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนคร
6. รายงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใชมาตรการ 5 ดาน ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม
6. แบบอยางที่ดี (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 ปที่ 3 และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อ
รักษามาตรฐานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวย
จิตสำนึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อยางตอเนื่อง 3 ป และ กิจกรรมงาน To Be Number One จากการประกวดผลการดำเนินงาน
ชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา กลุมรักษามาตรฐานพรอมรักษามาตรฐานเปนตนแบบ ไดระดับเพชร
ปที่ 3 ติดตอกัน
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สวนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความตองการชวยเหลือ และผลการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
ผลการประเมิน ตนเองของสถานศึ กษาถือเปน ขอมูล สารสนเทศสำคัญ ที่ส ถานศึกษาจะตองนำไปวิเ คราะห
สังเคราะห เพื่อสรุปนำไปสู การเชื่ อมโยงหรื อสะทอนภาพความสำเร็จ กั บแผนพัฒนาคุณภาพการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐานพรอมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นและความตองการชวยเหลือ ดังนี้
สรุปผล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563
ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
คาเปาหมาย
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
บรรลุ /ไมบรรลุ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ดีเลิศ
85/บรรลุ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ดี
85/ไมบรรลุ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ยอดเยี่ยม
95/บรรลุ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
บรรลุ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ยอดเยี่ยม
95/บรรลุ
สรุปภาพรวม
ดีเลิศ
บรรลุ
จากตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563
สถานศึกษาไดวิเคราะหความเชื่อมโยงผลการประเมิน ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สูมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน พบวา โรงเรียนขามแกนนครได
มีกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวยระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบ
กระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทำใหผลการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาในมาตรฐานที่ 2 อยูในระดั บยอดเยี่ ยมมาตลอด นอกจากนี้โรงเรี ยนขามแก นนครไดขับ เคลื ่ อนการพั ฒ นา
มาตรฐานที ่ 3 โดยระบบการจัด การเรีย นรู (Learning Management System) เปนกระบวนการดำเนิน งานการจั ด
การเรียนรูอยางเปนระบบ ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแตการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผลอยางเปนขั้นตอน ทำใหผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลใหการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และดานการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ
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จุดเดน
โรงเรียนขามแกนนคร สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ไดบรรลุตามเปาหมาย มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑที่สถานศึกษากำหนด
อยูในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้
 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดทำผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครบทุกคน และกลุมงาน/กลุม
สาระการเรียนรูมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป รายงานกิจกรรมดีเดนของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู
และการจัดทำสารสนเทศของกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
 ครูผูสอนและผูเรียนใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
 ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 ครูผูสอนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
จุดควรพัฒนา
 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
 โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
 ครูผูสอนจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ไดในสถานการณปญหาที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ครูผูสอนตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาข า งต น สถานศึ ก ษาได ก ำหนดแนวทาง
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี้
 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนายกระดับคุณภาพให
สูงขึ้นในประเด็นพิจารณาที่ยังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้
1. คณะผูจัดทำโครงการ/กิจกรรมตองมีแผนสำรองในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่โครงการ/
กิจกรรมที่ไดวางแผนไวไดปฏิบัติจริง เพื่อไมใหกระทบกับผูเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลใหทันตอเหตุการณ
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3. ครูผูสอนตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ PLC เพื่อชวยใหครูไดออกแบบการเรียน
การสอนรวมกัน นำขอมูลการสะท อนกลับ ของผู เรี ยนและการรายงานผลการใชห ลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ย น
พุทธศักราช 2563มาเปนตัวกำหนดเปาหมายในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอยางจริงจัง จัดระบบกำกับ
ดูแล นิเทศติดตามการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลใหเปนระบบครบวงจรตามกระบวนการ PLC ที่เปนรูปธรรม
ยิ่งขึ้น
 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมาย เพื่อรักษามาตรฐานผลการประเมินใหอยูในระดับยอดเยี่ยมตอไปดังนี้
1. ครูผูสอนทุกคนควรตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีผลการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไปรอยละ 60 ขึ้นไป
2. กลุมงานวิชาการจัดโครงการ/กิจ กรรม ลด 0 ร มส. มีการกำกั บ ติดตามอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องทุกระดับชั้น
3. กลุมงานกิจการนักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในดานพฤติกรรมการเรียนการสอน
อยางเปนระบบตอเนื่องกันทุกระดับชั้น
4. ผูบริหารดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีองคความรู เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนทักษะชีวิต เพื่อผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูไปใชในชีวิตประจำวันได
 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่เปนจุดเดน เพื่อรักษามาตรฐานของ
อพ.สธ. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาตอยอดเพื่อใหไดรับรางวัลที่สูงขึ้นไป
 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยการพัฒนากิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ทำใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สามตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ
ความตองการและการชวยเหลือ
1. จัดหาองคกรเครือขายจากสถาบันตาง ๆ ที่มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผู  เรี ยนเป น สำคั ญ และร ว มกั น ดำเนิ น การตามกระบวนการชุ มชนการเรี ย นรู ทางวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community : PLC) เพื่อแกปญหาผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การจัดเจาหนาที่สายสนับสนุนมาชวยงานพิเศษ เพื่อครูจะไดมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนไดเต็มเวลา
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นวัตกรรม (INNOVATION) ของสถานศึกษา
โรงเรียนขามแกนนครดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จอยางมีคุณภาพ ทำใหคณะผูบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ตลอดจนผูปกครอง
และชุมชน ยอมรับโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่เรียกวา KHAM Model เปนนวัตกรรมของโรงเรียน

KHAM Model โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จ
ผลการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีของสถานศึกษา
ผลการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีของโรงเรียนขามแกนนคร ไดแก กิจกรรมงาน To Be Number One กิจกรรม
โรงเรียนคารบอนต่ำ (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมนี้โรงเรียนไดใชโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็ จ ที่
เรียกวา KHAM Model เปนการบริหารจัดการ 3 ระบบ ไดแก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชความรูความสามารถในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน อยาง
มีคุณภาพ มุงสูความสำเร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรู เกิดทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีความพอเพียง ตามเปาหมายที่วางไว
ขับเคลื่อนดวยวงจรคุณภาพ PDCA ที่เริ่มตนจากผูที่มีสวนไดเสียของโรงเรียนรวมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำป
2563 – 2566 โดยกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนขามแกนนครตองมุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิ จ พอเพี ยง ตอจากนั้น คณะผู บริห าร ครู และผูรับผิดชอบกิจ กรรมทั ้ง 4 กิจกรรมลงมื อ
ดำเนินงานตามแผนที่วางไว โดยใชกระบวนการทำงาน KHAM Model จนกระทั้ง 4 กิจกรรมเกิดความสำเร็จไดรับรางวัล
ติดตอกันเปนระยะ 2 – 3 ป
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ความโดดเดนของสถานศึกษา (ถามี)
โรงเรียนขามแกนนครจัดไดวามีความโดดเดนของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อตอการจัดการเรียนรูและการใหบริการชุมชน สงผลใหโรงเรียนสามารถดำเนินจัดกิจกรรมงาน To Be Number One
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และโรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใช
พลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ที่นักเรียนและครูผูรับผิดชอบสามารถจัดสภาพแวดลอมและจัดกิจกรรมจนทำใหนักเรียนและ
โรงเรียนไดรั บรางวัล ตลอดป การศึ กษา ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมนี้โรงเรีย นได ใชโ มเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัด การสู
ความสำเร็จอยางมีคุณภาพที่เรียกวา KHAM Model

ความโดดเดนของสถานศึกษา
1. งาน To Be Number One
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
4. โรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน)

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ
นานาชาติ
ชาติ
ทองถิ่น/ภูมิภาค
(C 3)
(C 2)
(C 1)
เพชร
เพชร
เพชร
เพชร
ขั้นที่ 1
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
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ภาคผนวก

- ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา
- ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดคาเปาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
- ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา
ฯลฯ (พอสังเขป)
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คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
โรงเรียนขามแกนนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
________________________
ขาพเจา พันเอกฉกาจพงษ หงษทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแกนนคร
ไดพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563
โรงเรียนขามแกนนคร ซึ่งเปนผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน
ผลการประเมินสรุปคุณภาพโดยรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม แยกเปนรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ
พิ จารณาแล วการดำเนิ น การตามแผนพั ฒนาการจั ด การศึ กษา แผนปฏิ บ ั ต ิ การและโครงการ/กิ จ กรรม
พบวามีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะทอนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมาภายใตบริบทของสถานศึกษา จึงขอรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึ กษา
ประจำปการศึกษา 2563 โรงเรียนขามแกนนคร และใหนำผลแหงการรับรองนี้ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป

(พันเอกฉกาจพงษ หงษทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขามแกนนคร
14 พฤษภาคม 2564
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินการ
ตามแผนที่กำหนดไว การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนิน การ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ดังนั้นโรงเรียนขามแกนนครจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดย
กระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย ครูและ
บุ ค ลากรทุ ก คนในโรงเรี ย น เพื ่ อ นำไปสู  ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภกิจ สานุสัตย)
ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร
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รายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนขามแกนนคร
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดคาเปาหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา
1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพ
2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
2.3 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเ รียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผา นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม

คาเปาหมายมาตรฐาน
รอยละ
ระดับคุณภาพ
รอยละ ๘๕
ดีเลิศ
รอยละ ๘๕
ดีเลิศ
รอยละ ๘๕
ดีเลิศ
รอยละ ๘๕
ดีเลิศ
รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๐
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๐
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕

รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
รอยละ ๑๐๐

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
-----------------------------------------------------อาศัยความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ไดกำหนดใหสถานศึกษา
แตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 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
2. นายผดุง
วิชาเดช
3. ดร.พรผกา หนูจันทร
4. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง

ผูอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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
ที่ 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
และสถานศึ กษาจั ดให ม ี ระบบการประกั นคุ ณภาพในสถานศึ กษา และให ถื อว าการประกั นคุ ณภาพภายในเป นส วนหนึ ่ 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
2. นายนพดล
3. นายกฤตกร
5. นายพิพัฒนพงศ
6. นายเวียรชัย
7. นางอุไรวรรณ
8. นางมยุรา
9. นางสุทิศา
10. นางสังวาลย

สานุสัตย
สิงหศรี
เศรษฐโสภณ
บุญอนันต
อติรัตนวงษ
ภวสุริยกุล
ศรีทานันท
อารามพงษ
อติรัตนวงษ

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ วินิจฉัย สั่งการ กำกับ ติดตาม ดูแล ใหคำปรึกษา ตลอดทั้งแกไขปญหา อุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ้น
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
2. คณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) และรายงานประเมินคุณภาพภายใน
1. นายพิพัฒนพงศ
บุญอนันต
รองผูอำนวยการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นางนภธร
อัครธรสกุล
ครูเชี่ยวชาญ
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3. นางสุภาณี
คงกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางเพลินพิศ
นามวาด
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางรัตติกาล
ขวาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นายนำพล
พงศพัสนันท ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายอดิเรก
สารีพิมพ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายสินธุวา
โสภะสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายสมจิตร
เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางปราณี
ถิ่นเวียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางพิกุลรัตน
บรรดาศักดิ์ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. นายนิวัฒน
โพธิ์ชัยโถ
ครูชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ประสานขอมูล รวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ทั้ง 3 มาตรฐาน จากคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อสรุปและอภิปรายผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประจำปการศึกษา 2563 แลวรายงานตนสังกัด ผูเกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน ตามลำดับขั้นตอน
3. คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (3 มาตรฐาน)
3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
3.1.1 ประเด็นพิจารณา ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผูร ับผิดชอบในการประเมิน ประกอบดวย
1. นายพิพัฒนพงศ บุญอนันต
รองผูอำนวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางสุทิศา
อารามพงษ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางนภธร
อัครธรสกุล
ครูเชี่ยวชาญ
กรรมการ
4. นางสุภาณี คงกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางเพลินพิศ นามวาด
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางรัตติกาล ขวาคำ
7. นายนำพล พงศพัสนันท ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายอดิเรก สารีพิมพ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายสินธุวา โสภะสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10.นายสมจิตร เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นายวัชรพันธุ ศรีทานันท
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
12. นางราตรี
หาญสุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
13. นายนิกร
สีกวนชา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.1.2 ประเด็นพิจารณา ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ผูร ับผิดชอบในการประเมิน ประกอบดวย
1. นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
รองผูอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
3. นายประยงค สิงหาด
ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
4. นางสาวประทุมทิพย การสราง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
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5. นายสมจิตร เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
6. นายพิเชษฐ ใจชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย
ครูเชี่ยวชาญ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางฉวีวรรณ บุญระมี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. นายนพดล
สิงหศรี
รองผูอำนวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายเวียงชัย อติรัตนวงษ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางปริยากร ศรีวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางศศิวรรณ แสนตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสิริญดา
เลิศบุญสถาพร ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสุภาพ
หมื่นพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางพิกุลรัตน บรรดาศักดิ์ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปรียาฉัตร ไชยสุข
ครูชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1. นายพิพัฒนพงศ บุญอนันต
รองผูอำนวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางสุทิศา
อารามพงษ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางนภธร
อัครธรสกุล
ครูเชี่ยวชาญ
กรรมการ
4. นางสุภาณี
คงกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางเพลินพิศ
นามวาด
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางรัตติกาล
ขวาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายนำพล
พงศพัสนันท ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายอดิเรก
สารีพิมพ
9. นายสินธุวา
โสภะสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นายสมจิตร
เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางอัจฉริยา สุวอ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
12. นางกนกพิชญ จิตตภานันท ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอ 3.1 – 3.3 มีหนาที่ดังนี้
1. ศึกษามาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับผิดชอบ 3 มาตรฐาน
2. ประชุมวางแผน ดำเนินการ จัดเก็บ รวบรวมขอมูลสารสนเทศ จัดทำเอกสารตามแนวทาง
การประเมินตามมาตรฐานที่ไดรับผิดชอบ
3. รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐาน สงมอบคณะกรรมการประสานงานตามเวลาที่กำหนด
เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมิน (SAR) ประจำปการศึกษา 2563
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ใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถและเสียสละเพื่อใหเกิดผลดี
แกสวนรวมและทางราชการสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายศุภกิจ สานุสัตย)
ผูอ ำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3
มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
คะแนน
ตอง
ที่ได ปรับปรุง
เรงดวน
ตัวบงชี้พื้นฐาน (8 ตัวบงชี้หลัก)

ตัวบงชี้ที่ 1ผูเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมี
ความปลอดภัย
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 ผูเรียนเปนลูกที่ดขี องพอแม
ผูปกครอง
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน
ตัวบงชีท้ ี่ 2.3 ผูเรียนมีการบำเพ็ญประโยชน
ตอสังคม
ตัวบงชี้ที่ 3ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการ
อานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณ
ตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการ
คิด
ตัวบงชีท้ ี่ 4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการ
ปรับตัวเขากับสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน

น้ำหนัก

ปรับ
ปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

10



5



5



10



4
4
2





10
5




5



10
5




5



20
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
ภาษาไทย ชัน้ ม.3 และ ม.6
5.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
คณิตศาสตร ชัน้ ม.3 และ ม.6
5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร ชัน้ ม.3 และ ม.6
5.4 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
สังคมศึกษา ชัน้ ม.3 และ ม.6
5.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
สุขศึกษาฯ ชัน้ ม.3 และ ม.6
5.6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
ศิลปะ ชั้น ม.3 และ ม.6
5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
การงานอาชีพฯ ชั้น ม.3 และ ม.6
5.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระฯ
ภาษาตาง ประเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการของ
สถานศึกษา(5 คะแนน)
ตัวบงชีท้ ี่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครู(5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ขอที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
ขอที่ 2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ขอที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดลอม
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด
1. เกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ

ระดับคุณภาพ
น้ำหนัก

คะแนน
ตอง
ที่ได ปรับปรุง
เรงดวน

ปรับ
ปรุง

พอใช

2.5



2.5



2.5



2.5



ดี

2.5



2.5



2.5



2.5

ดีมาก



10



5



5



5



2



1



2



5



2.5
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
น้ำหนัก

คะแนน
ตอง
ที่ได ปรับปรุง
เรงดวน

(2.5 คะแนน) ใชคะแนนของผลการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากตนสังกัด 1 ป
2. เกณฑการพิจารณาพัฒนาการ
2.5
(2.5 คะแนน)ใชคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ป ยอนหลัง
ตัวบงชี้อัตลักษณ (2 ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
5
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
5
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (2 ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
5
สถานศึกษา
11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ
2
11.2 คะแนนพัฒนาการ
3
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
5
มาตรฐานและพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา(5 คะแนน)

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 83.16
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รับรอง  ไมรับรอง
กรณีที่ไมไดรับรอง เนื่องจาก.....................-.................................

ปรับ
ปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

ผลการประเมิน
บรรลุ
คุณภาพการศึกษา
/ไมบรรลุ
รอยละ
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

คาเปาหมาย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ รียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ รียน
1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑของแตละชั้น
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญ
 หา
1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
1.5 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเ รียน
2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
2.3 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเ รียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู
2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท ี่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
3.6 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 85

รอยละ 85.65
รอยละ 80.57

ดีเลิศ
ดีเลิศ

บรรลุ
ไมบรรลุ

รอยละ 85

รอยละ 82.65

ดีเลิศ

ไมบรรลุ

รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 85
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100

รอยละ 95.46
รอยละ 97.09
รอยละ 74.11
รอยละ 80.01
รอยละ 95.94
รอยละ 98.05
รอยละ 98.48
รอยละ 96.56
รอยละ 90.67

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 100
รอยละ 100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 100

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 100
รอยละ 100

รอยละ 100

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 100

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 100

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 100

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 94.60

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 94.55
รอยละ 95.85

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 95.45

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 96.70

ยอดเยี่ยม

บรรลุ

รอยละ 100
รอยละ 95.66

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 90
รอยละ 100
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