
รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self - Assessment Report : SAR)   ๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 

ชื่อสถานศกึษา     โรงเรียนหนองสอพิทยาคม   

ที่อยู่        ๔๕๓ หมู่ที่ ๒  ถนนสายกาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์  

     ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสนิธุ์  

     รหัสไปรษณีย์ 46000   

โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๔๓๘๘ ๔๐๓๓  e-mail : nongsorpit@hotmail.com  

Website         : http://www.nongsopit.ac.th 

สังกัด           ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  

ชื่อผู้อ านวยการสถานศกึษา  นายวิรสทิธิ์    พินธุนิบาตร   
  

วิสัยทัศน์โรงเรยีนหนองสอพทิยาคม 

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยห่างไกลยาเสพติด น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

อัตลักษณ์ของโรงเรยีนหนองสอพทิยาคม  มีวินัย  ไผเ่รียนรู้ อยู่อยา่งพอเพียง   

เอกลักษณ์โรงเรยีนหนองสอพทิยาคม คุณธรรม น าเทคโนโลยี  ดนตรี กีฬา  

 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ตารางที่ ๑.๑ แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศกึษา 

บุคลากร ผู้บรหิาร ครูผู้สอน 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า/ช่ัวคราว ครูธุรการ 

รวม

ทั้งหมด 

จ านวน(คน) ๑ ๑๖ ๑ ๒ ๑ ๒๑ 

 

mailto:nongsorpit@hotmail.com
http://www.nongsopit.ac.th/
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๑.๓  ข้อมูลนักเรียน     
 

จ านวนนักเรยีน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   รวม  ๑๔๑  คน  ( ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

ตารางที่ ๑.๒ แสดงข้อมูลนักเรยีน 

ระดับชั้น

เรยีน 
จ านวนห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 

ม.๑ ๑ 14 19 33 33 

ม.๒ ๑ 18 16 34 34 

ม.๓ ๑ 16 9 25 25 

รวม ๓ 48 44 92 31 

ม.๔ ๒ 11 9 20 10 

ม.๕ ๑ 4 5 9 9 

ม.๖ ๒ 12 8 20 10 

รวม ๕ 27 22 49 10 

รวมทั้งหมด ๘ 75 66 141 18 

 

๑.๔  สภาพชุมชนโดยรวม 
 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ หมู่บ้าน  และพืน้ที่ท าไร่  มีประชากร

ประมาณ 16,625 คน  คน  บรเิวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ปั๊มน้ ามัน  ร้านอาหาร   

รีสอร์ท  บ้านเรือน  อาชีพหลักของชุมชน  คอื  การเกษตร (ท านา ท าไร่อ้อย มันส าปะหลัง สวน

ยางพารา) อาชีพรับจ้าง    สว่นใหญนั่บถือ  ศาสนาพุทธ  ประเพณ ี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น

ที่รู้จักโดยทั่วไปคือ  ประเพณบีุญบั้งไฟ  ประเพณี เข้าพรรษา  ออกพรรษา  ประเพณบีุญเดอืนสี่ 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ฐานะทางเศรษฐกิจ / 

รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 20,000   บาทจ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  

 3.  โอกาสและขอ้จ ากัดของโรงเรียน 

     โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในดา้นต่างๆ ของชุมชน   ชุมชนจะร่วมมือ

กับทางโรงเรียนในลักษณะทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี กล่าวคือการเป็นผู้น าเช่นเมื่อมีการประชุม

ปรกึษาหารอืในการประชุมผู้ปกครอง ก็จะน าเสนอความคิดเห็นในการดูแลเอาใจใสผู่้เรยีนในดา้น
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ต่างๆ ทั้งดา้นการเรียน  พฤติกรรม คุณธรรม  และการให้แสดงความคิด และสร้างทางเลอืกใน

การพัฒนาการศึกษา การเป็นผู้ตามที่ดี  เช่น ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันส าคัญในรอบปีชุมชนก็

จะมารว่มตามแบบฉบับประเพณไีทยและท้องถิ่น  เป็นต้น 

          ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ        

ซึ่งผูป้กครองส่วนใหญ่มฐีานะยากจน ถึงปานกลาง ไมม่ีเวลาว่างหรือเวลาว่างไม่ตรงกับกิจกรรม 

ประเพณแีละวัฒนธรรมการฝากฝังลูกไว้กับโรงเรียน บางส่วนไมย่อมที่จะรว่มวางแผนพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน  
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ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดี 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรยีน ดี 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดเีลศิ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดี 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดี 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน  

1.1.1 กระบวนการพัฒนา ดังต่อไปนี้ โรงเรียนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อยา่งมีสติสมเหตุสมผล โดยจัดท าโครงการ 

โครงการรักการอ่าน สถิติผลการผ่านเกณฑ์การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ชิน้งานหรอืผลงาน

นักเรยีน ในกลุม่สาระตา่งๆ โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แบบสรุป รายงานร้อยละผู้เรยีน

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน โครงการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โครงการความเป็นเลศิทางวิชาการ จัดการเรียน

การสอนส่งเสริม ให้นักเรยีนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดแกป้ัญหา การคดิ

พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอน สง่เสริมให้นักเรยีนท าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

สง่เสริมให้นักเรยีนเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ การเข้าร่วมการแขง่ขันแก้ปัญหา การ

จัดท าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเปน็ตาม

หลักสูตร โดยการจัดโครงการการประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะ การประเมินการ

อ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน โครงการติว O-NET โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ โครงการนิเทศภายใน จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิดฝึกนักเรยีน 

มีทักษะในการสร้างความคิดรวบยอด จัดกจิกรรมสง่เสริมการเรียนการ สอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนและสอนเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง สอนซ่อม

เสริมทบทวนความรูเ้พ่ือการทดสอบ O – NET สง่เสริมเห็นผลการทดสอบสูงขึ้น สนับสนุนให้

นักเรยีนเข้าร่วมประกวดแข่งขันภายในและนอกสถานศึกษาและสง่เสริมให้ ผู้เรยีนมีทักษะในการ

ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต  
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โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโครงการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มการสอนแบบโครงงานกิจกรรมการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการการ จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอน

โดยการลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สง่เสริมให้

นักเรยีนรู้จักการวางแผนในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมทั้งการท างาน อย่างมีความสุข 

มุ่งพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  

1.1.2 ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

อย่างเป็น ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจ แก้ปัญหาได้อยา่งสมเหตุสมผล สง่ผลให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉล่ีย แตล่ะกลุม่สาระสูง ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห ์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลการ

ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  สง่ผลให้ผู้เรียนมี ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถวางแผนการท างานและด าเนินการ

จนส าเร็จ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมใิจในผลงานของ ตนเอง ท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีความรูส้กึที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมทั้งหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผู้เรียนมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีนิสัยรักการ 

อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มีการอา่น ฟัง 

พูด เขียน และต้ังค าถามเพ่ือศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพ่ิมเตมิ สามารถเรยีนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ

ผลงาน  

1.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน  

การประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะ  การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห ์และ 

เขียน  โครงการติวO-NET นักเรยีนทุกคนตลอดปีการศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    โครงการนิเทศภายใน จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิด

ฝึกนักเรยีนมีทักษะในการสร้างความคิดรวบยอด จัดกจิกรรมสง่เสริมการเรียนการสอนในกลุม่

สาระการเรียนรู้ต่างๆ โครงการสง่เสริมนิสัยรักการอ่าน แข่งขันการจัดนิทรรศการวันส าคัญ 

สัปดาห์ห้องสมุด   โครงการสง่เสริมการอ่าน การสอนโดยกระบวนการกลุ่ม  การสอนโดย

กระบวนการคิด  การเรียนโดยใช้กระบวนการทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษา นอกสถานที่  โครงงาน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ช้ินงานหรอืผลงานนักเรยีน ในกลุ่มสาระต่างๆ  ผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์  

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่ม สาระ

การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงของนักเรยีน การเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง  
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1.1.4 จุดที่ควรพัฒนา  

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเนน้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเน่ืองจรงิจัง การ

ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์แตล่ะกลุม่สาระประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึง นักเรียนสว่นใหญ่ยังต้องไดรั้บ

การพัฒนาต่อไป  

 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน  

1.2.1 กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรยีภาพ  โดยการจัดโครงการสง่เสริม

สุขภาพ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กีฬา สพม. 24  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

โรงเรียนจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี 

นาฏศิลป์  เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ  จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสอื เนตนาร ี  

จัดกิจกรรมสง่เสริมให้นักเรยีนมีวินัยในตนเองและรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ

หลกีเลี่ยงตนเองจาก สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ  

โรงเรียนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยการจัดโครงการค่าย

คุณธรรม  กิจกรรมวิถีพุทธนั่งสมาธิทุกวัน  กิจกรรมพิธไีหว้ครู ปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศ จัดกิจกรรม

วันวิสาขบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  พิธที าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 

จัดกิจกรรมวันครสิต์มาส  จัดกิจกรรมธนาคารขยะ จัดกิจกรรมจิตอาสาให้นักเรยีนรู้จักรัก

โรงเรียนและดุแลสถานศึกษาของตนเอง 

1.2.2 ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย สง่ผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี

สุนทรยีภาพ มีสุข นิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก สว่นสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน รูจ้ักการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ

หลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่ าใน

ตนเอง มีความมั่นใจ กล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นและสร้าง

ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ผู้เรยีนมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตัญญูกตเวทีผู้มพีระคุณ ยอมรับ ความคิด

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม  
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1.2.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน  

พิธไีหว้ครู,ปฐมนิเทศ,ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมวันมาฆบูชา,กิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา  พิธที าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ โครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรมวัน

ครสิต์มาสกิจกรรม เพศศึกษา   กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมจิตอาสา   โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน การเข้าค่ายคุณธรรม การน่ังสมาธิ การสวดมนต์ไหว้พระประจ้ าสัปดาห์  

การเย่ียมบ้านนักเรยีน 

1.2.4 จุดที่ควรพัฒนา  

นักเรยีนควรได้รับการพัฒนา อบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากที่ครูสอน เห็นความส าคัญและคณุค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความ

เพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ ได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

ความคิด สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ การฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้ง

ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ พัฒนาลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัด 

ความสนใจของตนเองอย่างต่อเน่ือง  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนยังไมเ่ป็นไปตาม

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญร้อยเปอร์เซ็นต์ การใช้เทคนคิการสอนของครู

และเทคนิคการประเมินตามสภาพจริง ยังไมห่ลากหลายเท่าที่ควร  

1.2.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  

1) พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

2) พัฒนานักเรยีนเป็นผูม้ีคุณธรรมด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข  

3) พัฒนานักเรียนมีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ พืน้ฐานในชีวิตประจ าวันได้  

4) พัฒนาให้นักเรยีนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการ

ท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณม์าใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

5) พัฒนาให้นักเรยีน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเอง และสังคมในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม  

6) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพืน้ฐาน

เดมิในดา้น ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ และสามารถน้ าไปประกอบอาชีพได้  

7) พัฒนาให้นักเรยีนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาต ิมีความรู ้ทักษะพืน้ฐาน

ในการ จัดการเจตคตทิี่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพใน กฎกติกา  
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 

 

โรงเรียนสง่เสริมให้ครูปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โดยการจัดกิจกรรมสง่เสริมทักษะทางวิชาการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระ

ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนางานทะเบียนและวัดผล การพัฒนา

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน จัดโครงการสง่เสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรยีน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

สง่เสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โดยการจัดโครงการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การสง่เสริมทักษะทางวิชาการ การนิเทศภายใน  

การพัฒนาและสง่เสริมห้องสมุดโรงเรียน การสง่เสริมนิสัยรักการอ่าน การสง่เสริมการเรียนการ

สอนทุกกลุม่สาระ การพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

ประชุมประจ าเดอืน การประชุมฝ่ายบรหิาร การบรหิารจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ที่สนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสพฐ. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

บรหิารจัดการศึกษา การสง่บุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานและ ความถนัด การบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วมการส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระ  การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา  นิเทศติดตาม อย่างสม่ าเสมอ การแก้ไขปัญหาตา่งๆที่เกิดขึน้ในโรงเรียนเพ่ือให้มีการ

กระจายอ านาจการตัดสนิใจ ในการบรหิารจัดการภารกิจของโรงเรียนไปยังคณะครูที่รับผิดชอบ

ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่ตรงตามความรู้ความสามารถ และความถนัด ส่งเสริมให้คณะครูและกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมคิดวางแผนร่วมด าเนินงาน รว่มรับผิดชอบ ก ากับตดิตามให้การสนับสนุน

ส าหรับกิจกรรมของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่นพึงพอใจ สนับสนุนการจัดท าขอ้มูลสารสนเทศที่มี

ความจ าเป็นและครอบคลุมต่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่

พึงม ีพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสง่เสริมให้

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล โดยการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมผู้ปกครอง

นักเรยีน  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการตัดสินใจตามระเบียบของทางราชการ 

กิจกรรมกีฬาสภีายในประจ าปี  กิจกรรมท าบุญขึน้ปีใหม่  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ

สง่เสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมท าบทบาท หน้าที่ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีการบรหิารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลท าให้การบรหิารงานน้ันส าเร็จลุลว่งไป

ดว้ยดี ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วน

ร่วม และหลักความคุ้มค่า  มาใช้ในการบรหิารงานท าให้โรงเรียนพัฒนาอย่างมีประสทิธิภาพ   
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2.1.2 ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย สง่ผลให้ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งดา้นความรู้ 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการศึกษา ค้นคว้าแสวงหาความรู้

เกี่ยวกับการวิจัยท าการศึกษา มี ความรูใ้นการวิจัยมีการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและหรือ

พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตน รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 เร่ืองผลจากการวิจัยในช้ัน

เรียนแสดงถึงการแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนได้ และ ได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยมีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูรวมทั้งพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

มีความรักสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งร่วมปกป้องและรักษาชื่อเสยีงของสถานศึกษา ครูอุทิศตน 

ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัตงิานสอนตามกลุ่มสาระที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถ้วน และ

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา

ผู้เรยีน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม นักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร

การจัดการศึกษาให้ค าแนะน าค าปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 

2.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน  

กิจกรรมสง่เสริมทักษะทางวิชาการ  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

ทั้ง 8 กลุ่มสาระ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนางานทะเบียนและวัดผล  พัฒนาระบบการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนสง่เสริม ระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนะแนวการศึกษา กิจกรรมเย่ียมบ้าน

นักเรยีน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมนิเทศการสอน สง่เสริมทักษะทางวิชาการส่งเสริม

การเรียนการสอนทุกกลุม่สาระ พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมประจ าเดอืน  ประชุมฝ่ายบรหิาร  บรหิารจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สนอง

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสพฐ. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัด

การศึกษา สง่บุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานและความถนัด บริหาร จัดการแบบมีส่วนร่วม 

สง่เสริมการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระ  
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2.1.4 จุดที่ควรพัฒนา  

การสง่เสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน จัดอบรมให้

ความรูด้า้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนาการสอนของตน ให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น มีการสง่เสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในช้ัน

เรียน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการ เรียนการสอน จัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยขอความรว่มมือจาก วิทยากรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มีความรู ้ความสามารถ  

2.1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  

1) จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ กับวิชาเอกเพื่อให้สอนตรงตามความถนัด และ

ความสามารถ  

๒) สง่เสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ดา้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อย่างต่อเน่ือง  

๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 

๔) สง่เสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมผลติและการใช้ส่ือ 

๕) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  โดยรับการสนับสนุนวิทยากรจากชุมชน และผู้ทรงภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ระดับคุณภาพ : ดี 

 

3.1.1 กระบวนการพัฒนา  

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบดา้น โดยการ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรทวิศึกษา  การแนะ

แนวการศึกษา  กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มกจิกรรมชุมนุมตามความสนใจ การ

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม จิต อาสา การเรียนชุมนุมตามความ

สนใจ การวัดผลประเมินผลกอ่นเรียน ระหว่างเรียนหลังเรียนการตรวจสอบ ติดตามการท า ปพ.5 

การนิเทศภายใน  การให้บรกิารอินเตอร์เน็ตแก่นักเรยีน การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ  

ให้นักเรยีนเข้าใช้ห้องสมุดในเวลาว่าง โครงการสง่เสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ   การจัดการ

เรียนการสอนที่ลงมือปฏิบัติจริง   ชุมนุมตามความสนใจของนักเรยีน    กิจกรรมติวโอเน็ต ม.3     

ม.6 การนิเทศติดตาม  การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้กจิกรรมกีฬาภายใน    

3.1.2 ผลการพัฒนา  

จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ท าให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสม  จัดรายวิชาเพ่ิมเตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลอืกเรยีนตามความถนัดความสามารถและ

ความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สง่เสริมและตอบสนองความตอ้งการความสามารถ ความ

ถนัด และความ สนใจของผู้เรยีน  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติ

จริงจนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง มีการนิเทศภายใน ก ากับตดิตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนอยา่งสม่ าเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรยีนที่มีประสทิธิภาพและครอบคลุมถึง

ผู้เรยีนทุกคน พัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา  จากการจัด

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการ

ด าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

3.1.3 เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน  

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา การแนะแนวการศึกษา  

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ  พัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอน  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมจิตอาสา การเรียนชุมนุมตามความสนใจ  

การ วัดผล-ประเมินผลกอ่นเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบ ติดตามการท า ปพ.5  

การนิเทศภายใน การให้บรกิารอินเตอร์เน็ตแก่นักเรยีน การ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ  

ให้นักเรยีนเข้าใช้ห้องสมุดในเวลาว่าง โครงการสง่เสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ การจัดการเรียน
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การสอนที่ลงมือปฏิบัติจริง ชุมนุมตามความสนใจของนักเรยีน กิจกรรมติวโอเน็ต ม.3 ,ม.6  การ

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ กิจกรรมกีฬาภายใน  

3.1.4 จุดที่ควรพัฒนา  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรยีนไดเ้รียนรู้ และ 

การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรยีนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

3.1.5 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  

1) สถานศึกษามีหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สูห่้องเรียน  

4) โครงการสง่เสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง  

5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ  

6) จัดกิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  

7) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยขอความ

ร่วมมือจากวิทยากรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถเพื่อสอดคลอ้งกับความ

ต้องการของชุมชน 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถอืเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะตอ้ง

น าไป วเิคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา

การจัด การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินใน

ภาพรวมของจุดเดน่ จุดควร พัฒนาของแตล่ะมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้

มาตรฐานที่สูงขึน้ ดังน้ี 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพเด็ก 

    1. นักเรยีนร้อยละ 89.99 เป็นผูม้ี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเมตตากรุณา ปฏิบติั

ตามธรรม เนียมประเพณีไทย  

    2. โรงเรียนปลอดจากสารเสพติดให้โทษ  

มีสุขภาพ กายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความร่าเรงิ

แจ่มใส มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  

    3. นักเรยีนมีทักษะในการจัดการและการ

ท างาน รักการท างาน มีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพ

สุจริตและท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้  

 

 คุณภาพเด็ก 

    การจัดกิจกรรมทีมุ่่งเนน้ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ยังขาด การปฏิบัตทิี่ต่อเน่ือง

จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ แตล่ะกลุม่

สาระประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึง นักเรยีน

สว่นใหญยั่งต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

    1. ผู้บริหารมคีุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น า  

ม ีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการศึกษาได้เป็น

อย่างดี  

    2. มีการจัดองค์กรที่ชัดเจน มอบหมายงาน  

ตามล าดับ ท าให้การบรหิารงานคล่องตัวและมี 

ประสิทธิภาพ  

    3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ

และ ต่อเน่ือง  

    4. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปี โดยให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง 

กรรมการ สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานมสีว่นร่วมใน

การคิด วางแผน และด าเนินงาน  

    5. โรงเรียนมีนโยบายสง่เสริมให้ครูจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น 

ส าคัญ และครูทุกคนเป็นครูที่ปรกึษาท าหน้าที่

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน  

    6. อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน 

สะอาด ร่มร่ืน เรียบรอ้ย ปลอดภัย และเพียงพอ

ต่อ  การใช้งาน  

    7. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 

บ้าน วัด  องค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามี

สว่นร่วมและ สนับสนุน   

 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

การสง่เสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้ส่ือ 

ประกอบการเรียนการสอน จัดอบรมให้

ความรูด้า้น การวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริง เพ่ือให้ครู สามารถน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนาการ สอนของตนให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีการสง่เสริม และ

สนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือเป็นส่วน 

หน่ึงในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดท า

และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุก

กลุ่มส าระการเรียนรู้ โดยขอความรว่มมือจาก

วิทยากรชุมชน และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่มี

ความรู ้ความสามารถ 

 การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 

    1. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ที่ เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

    2. ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

    3. ผู้เรยีนมีสุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยด้าน 

ศิลปะดนตรี กีฬา  

 การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการ จัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ และ

การให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่นักเรยีนทันทีเพื่อ

นักเรยีนน าไปใช้ พัฒนาตนเอง แผนพัฒนา

เพ่ือให้ไดม้าตรฐานที่สูงขึน้  
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1. แผนพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรยีนการสอน  

1.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

เป็นส าคัญ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

  1.2 จัดกิจกรรมสง่เสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมที่รณรงค์และต่อตา้นสารเสพติด  

  1.3 สง่เสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน  

1.4 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อให้ครู 

สามารถน าผลการ ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนของตนให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น  

1.5 สง่เสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ 

พัฒนาการเรียนการสอน  

1.6 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

โดยขอความรว่มมือ จากวิทยากรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถ  

2. แผนพัฒนาด้านการบรหิารและการจัดการ  

2.1 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ กับวิชาเอกเพือ่ให้สอนตรงตามความถนัด และ

ความสามารถ  

2.๒ สนับสนุนสง่เสริมครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ดา้นการจัดกระบวนการเรียน

การสอน 

และดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้ครูปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2.5 จัดสวัสดิการเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิาน เช่น ศึกษาดูงาน  

อวยพรวันเกิด มอบของที่ระลกึในการประชุมประจ าเดอืน เป็นต้น  

3. แผนพัฒนาด้านทรัพยากร  

3.1 ส ารวจจัดท าแผนการใช้งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนจัดท ารายงานการเงิน งบดุลประจ าปี เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ติดตาม  

ดูแล ก ากับ ตรวจสอบใช้ งบประมาณให้มีประสทิธิภาพ  

3.2 ติดต้ังระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บประวัตินักเรยีน  

การประมวลผลการ เรียน  

3.3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน สามารถ 

เป็นแหลง่ วิชาการ และให้บริการแก่ชุมชนได้  

3.4 จัดสร้าง จัดหาบ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ และ

สื่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพยีงพอต่อความต้องการ และจ านวนนักเรยีน  
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4. แผนพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม  

4.1 จัดให้มนัีกเรยีน/ครู เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสภาพของอาคาร  

สถานที่ สวนหย่อม และสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ภายในโรงเรียนให้มีความแข็งแรง สวยงาม ร่มร่ืน และ 

เอือ้ต่อการเรยีนรู้  

4.2 จัดท าแนวปฏิบัติ กฎระเบียบการอยูร่่วมกันในสถานศึกษาที่ชัดเจน  

และปฏิบัติได ้ 

4.๓ รณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคค ีมีสุขภาพพลานามัย 

ที่ดี ปลอดภัย และห่างไกลจากสารเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทด ีมีความรักภาคภูมิใจ

ในวัฒนธรรมไทย มีความ ประพฤติดี และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

5. แผนพัฒนาด้านการก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน  

5.1 จัดต้ังคณะกรรมการดา้นการก ากับ ตรวจสอบ และรายงานที่เหมาะสม  

และชัดเจน  

5.2 จัดท าจัดสร้างเคร่ืองมือและแนวปฏิบัติที่ใช้ในการประเมิน ก ากับ ติดตาม  

และตรวจสอบ การปฏิบัตงิานแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่ชัดเจน และเป็นระบบ  

5.3 จัดท าสรุปผลการประเมินทุกกิจกรรม/โครงการเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร  

6. ด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรยีนรู้  

6.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง นักเรยีน บุคลากร  

และบุคคลภายนอกสามารถใช้สืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้  

6.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 ห้อง มีเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง และมีโปรแกรมที่นักเรยีนสามารถศึกษาดว้ยตนเองได้  

6.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัตกิารทาง 

วิทยาศาสตร์ 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัตกิารเคม,ี ชีววิทยา, ฟิสิกส์, แตล่ะห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์  

จ านวน 2 เครื่อง 

6.4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เครื่อง 

6.5 ปรับปรุงห้องสังคมศึกษา 1 ห้อง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 

7. ความต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ  

7.1 การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  

7.2 การสนับสนุนดา้นงบประมาณในการจัดซือ้คอมพิวเตอร์ จากภาครัฐและ 

เอกชน  
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 

 

 ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือ

การประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  

 ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 ค าสั่ง แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

 ค าสั่งแตง่ต้ังคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี

การศึกษา 2561  

 ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
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ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
..................................................................... 

      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบาย 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน

ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต   ประกอบกบัมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอ่ไป   

จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้

มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 

ตุลาคม พ.ศ. 2559  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา

ให้ยึดหลักส าคัญข้อหน่ึง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา 31  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากบัดูแล

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการ

จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน  เพ่ือน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก 

      โรงเรียนหนองสอพิทยาคม   จึงขอยกเลกิประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม  เร่ือง 

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 19 

มีนาคม พ.ศ.2561 และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกัน เพ่ือน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561  โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย 
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ประกาศน้ี  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการ

ประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
      (นายวิรสทิธิ์     พินธุนิบาตร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

แตล่ะมาตรฐานมรีายละเอียด  ดังน้ี 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
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 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 

 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ การจัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน วัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริง 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………………………………………………… 
 

โดยกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพ่ือการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม  

จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกันเพ่ือน าไปสูก่ารพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานกาศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองสอพิทยาคมมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้เพ่ือเป็นเป้าหมาย 

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

      (นายวิรสทิธิ์     พินธุนิบาตร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
          ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
          ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับ ดี 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
           ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

 
ระดับดี 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 

       ที ่๒๐๘/๒๕๖๑ 

เร่ือง แตง่ต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

 

   ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ 

ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยให้

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจึง

แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนและ

พัฒนาการจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

   ๑. นายวิรสทิธิ์       พินธุนิบาตร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเจียม         สุระพร       คร ู         รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางจ าเนียร      บุญมา       คร ู         กรรมการ 

   ๔. นายสุพรม        มูลจุล       คร ู             กรรมการ 

  ๕. นางสาววิประสทิธิ์    ไชยค ามิ่ง      คร ู         กรรมการ 

       ๖. นายนเรศ         พิมพะสอน      คร ู   กรรมการ 

        ๗. นายย่ิงสัน         ทุมมาวัติ            ครู    กรรมการ 

    ๘. นายยุทธพล       ค าโสภา       ครู    กรรมการ 

    ๙. นางสุปราณี       กุญชนะรงค ์      คร ู   กรรมการ 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self - Assessment Report : SAR)   ๒๕ 

 

      ๑๐. นางสาวกรณษา     อ่อนณะนัย      คร ู   กรรมการ 

  ๑๑. นางสาวอรวรรณ    บุญออ่น           คร ู   กรรมการ  

  ๑๒. นางสาวขัตติยา    ผารุธรรม      คร ู   กรรมการ 

๑๓. นางมุกดา       ศรีมามาศ      คร ู   กรรมการ 

๑๔. นางณัฐิสา      ศรีมามาศ       คร ู   กรรมการ 

๑๕. นางสาวจินตนา  การรักษ์       คร ู   กรรมการ 

๑๖. นายภานุพงค์     แสงฤทธิ์       คร ู   กรรมการ 

     ๑๗. นางสาวชนาพร    ดาวใส       คร ู   กรรมการ 

 ๑๘. นางสาวหน่ึงนัยนา    แก้วอุดม                 กรรมการ 
 

มีหน้าที่ ร่วมพิจารณาและก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย โดยร่วมกัน

วิเคราะห์และทบทวนความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศใช้ 
 

ทั้งน้ีขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตาม

วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

  

   สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

               (นายวิรสทิธิ์    พินธุนิบาตร) 

                ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 

เร่ือง  แตง่ต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

............................................................................ 

      ตามที่มกีารประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกัน

คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน จัดให้

มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครัง้ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไป

ใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาน้ัน 

      เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จึง

ประกาศแตง่ต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดังน้ี 

               1. นายวิรสทิธิ์   พินธุนิบาตร         ผูอ้ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

      2. นางนฤมล      ธรรมประชา       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ          กรรมการ  

      3. นางณัฐิสา    ศรีมามาศ     งานประกันคุณภาพการศกึษา     กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง มีหน้าที่   

     1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่าง

น้อย ภาคเรียนละ 1 ครัง้  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

     2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

เรียบรอ้ย มีประสทิธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

                          ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
                                             

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕6๑ 

 
 (นายวิรสทิธิ์    พินธุนิบาตร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
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