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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้      

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังน้ี 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับคุณภำพ 
  ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเรจ็ 

 มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

                 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับด ี ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 
 

ระดับดเีลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำโดยรวม  
 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ 

 

     วิธีกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังน้ี 

มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
    โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน ผลสัมฤทธ์ิทาง การ

เรียน และ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

  โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ                
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน“โรงเรียนหนองแค              
“สรกิจพิทยา” เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมี  ความเป็นเลิศทางวิชาการ                         
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สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม ก้าวน า
เทคโนโลยี” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ที่ต่อเนื่องมีผลต่อการจัด    
การเรียนการสอนทางโรงเรียนได้มีการก าหนดนโยบายและค่าเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ                       
ที่หลากหลาย ซึ่งมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนัเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
หรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนในปีก่อนซึ่งประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID ๑๙) เช่นกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เป็นการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล                
เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๔ โดยแยกพิจารณา              
เป็นรายวิชา และระดับช้ัน โดยมีการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะ  
ในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๕๑                       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐), หลักสูตรมาตรฐานสากล, หลักสูตรท้องถ่ินและความต้องการของผู้เรียน เพื่อเป็น
พื้นฐานให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และความสามารถที่จ าเป็นตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการ                      
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ               
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง               
มีเหตุผล ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง องค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาทิเช่น แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การพัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีความก้าวหน้า  ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติและผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ  ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ัน                
ที่สูงข้ึน การท างานหรืองานอาชีพ 
 นอกจากทางด้านวิชาการแล้วโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”ยังมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสรมิผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า                
“ รับผิดชอบดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตสาธารณะ” โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามที่โรงเรียนก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี และมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น   
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยโรงเรียนมีโครงการและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรม
ระเบียบวินัยโรงเรียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์โครงการห้องเรียนสีขาว กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมท าบุญตักบาตร งานส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการสุขภาวะ               
ทางร่างกายและจิตสังคม ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ให้ไว้กับสถานศึกษา 
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 จากการด าเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการในช่วงสถานการณ์โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน แต่ยังคงเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่ สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย การ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที โดยผลการประเมินตนเอง
ในรายการดังกล่ าวอยู่ ในระดับยอดเยี่ ยม  และสู งก ว่าค่าเป้ าหมายที่ ก าหนดทุกประเด็นพิจ ารณา 
     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”มีระบบกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็นระบบมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างชัดเจนมีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมกันด าเนินงานโดยบรรลุผล
ตามแผนพัฒนาการศึกษาเกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยส่งเสริมใหค้รู 
บุคลากร มีความเชียวชาญในวิชาชีพตลอดจน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา”ด าเนินการ
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)จัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดท า
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลายครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรม
ตามความสนใจผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือท า ได้ฝึกทักษะ ได้
แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น ท าเป็นได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูแ้ละ
ทักษะต่างๆ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning)เป็นการจัดการเรยีนรูท้ี่ 
ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครู
และนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  มี
การปรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube,เป็น
ต้น อีกทั้งมีสื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริม ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยวิเคราะห์ผู้เรียนสร้างบรรยากาศ
ในช้ันเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ประมวลการสอน(course syllabus) และมีการเช็ค
เวลาเรียนในคาบเรียน อีกทั้งครูมีการจัดการเรียนรูโ้ดยให้ผูเ้รยีนมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดช้ันเรียนทีด่ี
โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีการรวมตัว รวมใจ รวมพลังร่วมมือกันของครู ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วางแผน ก าหนดปฏิทินจัดการประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนค



ง 
 

วามรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้โดยการนิเทศการสอน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ค้นหา
ปัญหา หาสาเหตุแนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมแล้วน าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล สรุปรายงานผล และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการตรวจสอบ เลือกใช้เครื่องมือ /วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูทุกคนจัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาตนเองต่อไป มี
การก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปผล น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนหนองแค  “สรกิจพิทยา” ฉบับนี ้ 
จัดท าข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๓ มาตรฐานได้แก่ คุณภาพ
ของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔     ฉบับนี้  คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 

 

 

 

       (นายมนูญ  ชัยสูงเนิน) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา” 

            พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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บันทกึควำมเห็นชอบ 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self-Assessment Report :SAR) ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

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

  

บันทึกความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ฉบับนี้ท าข้ึน       
ณ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา”   เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบปกีารศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อรบัรองการ
ด าเนินการจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓  ระบุให้
สถานศึกษาจัดสง่รายงานผลการประเมินตนเองให้แกห่น่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากบัดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี  โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่น าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองแค              
“สรกิจพทิยา”เหน็สมควรรับรองการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาและจัดท ารายงาน ฉบับนี้เพื่อเปิดเผย         
ต่อสาธารณชนต่อไป 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................  ลงช่ือ................................. ..............................                            
                (นายฉัตรชัย  ศิลาพร)     (นายมนูญ  ชยัสูงเนิน)    
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
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 สารบัญ 

เรื่อง หน้ำ 
บทสรุป ก 
ค ำน ำ จ 
บันทึกควำมเห็นชอบ ฉ 
สำรบัญ ค 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ๑ 
         ๑. ข้อมูลทั่วไป ๑ 
         ๒. ทิศทางการพฒันาการศึกษา ๑ 
         ๓. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๓ 
         ๔. ข้อมูลนักเรียน ๕ 
         ๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา ๖ 
         ๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของผู้เรียน ๘ 
         ๗. ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที ่ ๑๔ 
         ๘. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ๑๔ 
         ๙. การพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๗ 
        ๑๐.. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ๑๘ 
        ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ๒๐ 
  
ส่วนท่ี ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   ๒๒ 
            มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๒๕ 
            มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ ๔๓ 
            มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ๕๔ 
  
ส่วนท่ี ๓ สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ ๖๒ 
           ผลการประเมิน ๖๒ 
           จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ๖๔ 
           แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๖๖ 
           ความต้องการและการช่วยเหลือ ๖๗ 
  
ส่วนท่ี ๔  ภำคผนวก ๖๘ 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 

 

 โรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ เปิดท าการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข้อมลูสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนซึ่งเป็นข้อมลูที่แสดงใหเ้ห็นภาพรวมทีส่่งผลต่อ
การวางแผนการบรหิารการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน ดังนี้ 

 ๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๒. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 ๓. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔. ข้อมูลนักเรียน 
 ๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ๖. ข้อมูลอาคารสถานที ่
 ๗. ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้
          ๘.. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 
 ๙. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปทีี่ผ่านมา 
         ๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๘๑๔๐   สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  โทรศัพท์  ๐-
๓ ๖ ๓ ๗ - ๑ ๒ ๑ ๑  โ ท ร ส า ร  ๐ - ๓ ๖ ๓ ๗ - ๑ ๙ ๗ ๘  E-mail: n.sorakit@hotmail.com Website: 
http//:www.sorakit.ac.th   เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 
๒. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” เป็นสถานศึกษาที่มีการบรหิารและจัดการศึกษาเพือ่มุ่งให้

ผู้เรียนมี ความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลย ี
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๒.๒ พันธกิจ 

๑. พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สูม่าตรฐานสากล 
 ๒. พัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัศักยภาพของ นักเรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
๓ . ส่งเสริมและพฒันาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อพฒันาระบบการบริหารและ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิผล  
๔ . ปลูกฝงันักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทกัษะชีวิตของ คน

ในศตวรรษที่ ๒๑ มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐาน ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง  

๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความ 
เช่ียวชาญเฉพาะทาง เป็นครูมอือาชีพ 

 ๖ .พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการ บริหาร 
OBECQA ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๗. พัฒนาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้และมสีภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
         
            ๒.๓ กลยุทธ์ (Strategy) 

 ๑. พัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๒. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลกัษณะความเป็นพลโลก มีทกัษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ 

๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึประสงค์ทีเ่หมาะสมโดยบูรณาการเอาหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวิต 

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบครู
มืออาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๔. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลและกระบวนการบรหิาร OBECQA 
และสง่เสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๕. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหลง่การเรียนรู้ใหห้ลากหลาย พอเพียง และมีคุณภาพต่อ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

๖. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อ
การเรียนรูม้ีความปลอดภัย นักเรียนมีความสุข 

 
๒.๔ เป้าประสงค์( Goals) 
 ๑ . นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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 ๒ . นักเรียนเป็นคนดี มีทกัษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ ๒๑ มีค่านิยมที่ดีงาม มีภาวะความเป็น
ผู้น า ด ารงตนบนพื้นฐานวิถีไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีความสุข 

 ๓. นักเรียนมีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร แสวงหาและ
สร้างองค์ความรูเ้ต็มตามศักยภาพ 

 ๔ .ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเปน็ครูมืออาชีพ ทันสมัยและปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณครอูย่างเคร่งครัด 

 ๕ . โรงเรียนมีระบบบรหิารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามกรอบเกณฑ์คุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษา 

 ๖. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๗. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวและพัฒนาการ 
 ของนักเรียนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน  
๗. โรงเรียนหนองแค ”สรกจิพิทยา“ก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
         ๒.๔ อัตลักษณ์ โรงเรียนคุณธรรม 

     รับผิดชอบดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตสาธารณะ 
 
๒.๕ ปรัชญาของโรงเรียน 

ความรู้คู่ความดี 
 
 
 

๓.  ข้อมลูบุคลากรของสถานศึกษา 

    ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร(คน) ระดับการศึกษา(คน) 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า  

ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผู้บริหารสถานศึกษา        

 ผู้อ านวยการ ๑ - ๑ - - ๑ - 

 รองผู้อ านวยการ ๑ ๓ ๔ - - ๔ - 

รวม ๒ ๓ ๕ - - ๕ - 
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ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร(คน) ระดับการศึกษา(คน) 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 

ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ครูผู้สอน        

ข้าราชการคร ู ๓๑ ๗๙ ๑๑๐ - ๘๓ ๒๗ - 

ครูผู้ช่วย ๒ ๕ ๗ - ๗ - - 

พนักงานราชการ ๐ ๑ ๑ - ๑ - - 

ครูอัตราจ้าง ๑ ๔ ๕ - ๕ - - 

ครูต่างชาติ - ๑ ๑ - ๑ - - 

รวม ๓๔ ๙๐ ๑๒๔ - ๙๗ ๒๗ - 

บุคลากรสนับสนุน        

 ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 
 ธุรการ - ๕ ๕ ๒ ๓ - - 
 ลูกจ้างช่ัวคราว ๗ ๘ ๑๕ ๑๓ ๒ - - 

รวม ๗ ๑๓ ๒๐ ๑๕ ๕ - - 

รวมท้ังหมด ๔๑ ๑๐๓ ๑๔๔ ๑๕ ๑๐๒ ๒๗ - 

         สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑คนใน
แต่ละสาขาวิชา (คาบ./สัปดาห์) 

๑.บริหารการศึกษา ๕  
๒.คณิตศาสตร์ ๑๗ ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑๗ ๑๗ 
๔. ภาษาไทย ๑๔ ๒๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๑๗ 
๖. ภาษาจีน ๓ ๑๔ 
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สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑คนใน
แต่ละสาขาวิชา (คาบ./สัปดาห์) 

๗. ภาษาญี่ปุ่น ๓ ๑๖ 
๘. สังคมศึกษา ๑๖ ๒๑ 
๙. การงานอาชีพ ๖ ๒๑ 
๑๐. ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ๑๐ ๑๙ 
๑๑. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ ๒๒ 
๑๒. แนะแนว ๔ ๑๘ 
๑๓. คอมพิวเตอร์ ๙ ๑๖ 

รวม ๑๒๓ ๒๑๙ 

 

 
๔.  ข้อมูลนักเรียน 
                  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔  รวม  ๒,๖๗๔ คน 

 

ระดับชั้นท่ีเปิดสอน จ านวนห้องเรียน 
จ านวน 

รวม เฉลี่ยแยกห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔ ๒๔๖ ๒๗๒ ๕๑๘ ๓๗.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๒๕๒ ๒๗๖ ๕๒๘ ๓๗.๗๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓ ๒๗๕ ๒๗๑ ๕๔๖ ๔๒.๐๐ 

รวม ๔๑ ๗๗๓ ๘๑๙ ๑,๕๙๒ ๓๘.๘๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑๖๕ ๒๕๐ ๔๑๕ ๔๑.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐ ๑๔๓ ๒๒๕ ๓๖๘ ๓๖.๘๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๙๘ ๒๐๑ ๒๙๙ ๓๓.๒๒ 

รวม ๒๙ ๔๐๖ ๖๗๖ ๑,๐๘๒ ๓๗.๓๑ 
รวมท้ังหมด ๗๐ ๑,๑๗๙ ๑,๔๙๕ ๒,๖๗๔ ๓๘.๒๐ 

 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาตามคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด                  

    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔
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ร้อยละของนักเรียนช้ันม.๑-๖ปกีารศึกษา ๒๕๖๔  ที่มีระดับผลการเรยีนได้ตามคุณภาพ
ที่สถานศึกษาก าหนด
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แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนชั้นม.๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔  
 ท่ีมีระดับผลการเรียนได้ตามคุณภาพตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาษาไท
ย

คณิตศาส
ตร์

วิทยาศา
สตร์

สังคม
ศึกษา

ประวัต
ศาสตร์

สุขศึกษา ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษาอัง
กฤษ

คอมพิวเ
ตอร์

ปี ๒๕๖๓ t53.73 t36.88 t41.33 t56.82 t47.56 t78.96 t77.58 t61.31 t48.30 t61.47
ปี ๒๕๖๔ t70.36 t65.42 t65.57 t65.31 t66.99 t65.08 t54.87 t28.22 t71.13 t69.12
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๖.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 
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ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

คแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสังกัด

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ

 
วิชา 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับ

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับ

จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับ

เขตพ้ืนท่ี 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละระดับ

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๗.๓๕ ๕๓.๐๓ ๕๒.๑๓ ๕๒.๔๖ ๕๑.๑๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๑.๕๑ ๓๑.๐๘ ๓๐.๗๙ ๓๐.๙๔ ๓๑.๑๑ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๕๔ ๒๓.๗๘ ๒๔.๗๕ ๒๔.๕๘ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๑.๕๖ ๓๐.๙๙ ๓๑.๖๗ ๓๑.๕๔ ๓๑.๔๕ 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหนองแค “สรกจิพทิยา” มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวัด ระดบัสงักัดสพฐ. และคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดบัสงักัดสพฐ. และ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 

 
 

 
วิชา 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับ

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับ

จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับ

เขตพ้ืนท่ี 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับ

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๖.๔๐ ๔๘.๔๘ ๔๗.๗๔ ๔๗.๗๓ ๔๖.๔๐ 

สังคมศึกษา ๓๘.๐๙ ๓๘.๔๕ ๓๗.๔๕ ๓๗.๗๘ ๓๗.๐๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๓.๕๘ ๒๘.๘๐ ๒๕.๘๓ ๒๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 

คณิตศาสตร์ ๑๗.๔๐ ๒๒.๘๕ ๒๑.๘๓ ๒๒.๘๗ ๒๑.๒๘ 
วิทยาศาสตร ์ ๒๘.๖๔ ๓๐.๑๕ ๒๙.๐๔ ๒๙.๒๐ ๒๘.๖๕ 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนหนองแค “สรกจิพทิยา” มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวัดและ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศยกเว้นภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับระดบัประเทศ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564

คแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนท่ี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                       
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-net) 
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๓ ปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละระดับโรงเรียน 
ปีการศกึษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ปี ๒๕๖๒ ๕๒.๘๖ ๓๑.๖๘ ๒๔.๔๒ ๒๘.๗๕ 
ปี ๒๕๖๓ ๖๐.๗๖ ๓๗.๙๗ ๓๐.๗๐ ๒๙.๖๙ 
ปี ๒๕๖๔ ๕๗.๓๕ ๓๑.๕๑ ๒๓.๕๔ ๓๑.๕๖ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟเปรียบเทียบคะแนน O-NET ของกลุ่มสาระต่างๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2562 - 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-net) 

ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๖  ปกีารศกึษา  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔       

 

 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละระดับโรงเรียน 
ปีการศกึษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ปี ๒๕๖๒ ๓๘.๒๘ ๓๓.๙๗ ๒๕.๘๑ ๒๒.๐๒ ๒๗.๐๒ 
ปี ๒๕๖๓ ๔๑.๒๐ ๓๔.๓๖ ๒๖.๘๙ ๒๓.๓๖ ๓๑.๔๕ 
ปี ๒๕๖๔ ๔๖.๔๐ ๓๘.๐๙ ๒๓.๕๘ ๑๗.๔๐ ๒๘.๖๔ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กราฟเปรียบเทียบคะแนน O-NET ของกลุ่มสาระต่างๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 - 2564

ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-net) 

 

ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๓ ปกีารศึกษา  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔       

วิชา/ชั้น  
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

จังหวัด 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

สังกัด 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศ 

ม.๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๖๐.๗๖ ๕๗.๓๕ -๓.๔๑ ๕๔.๘๑ ๕๓.๐๓ -๑.๗๘ ๕๕.๑๘ ๕๒.๑๓ -๓.๐๕ ๕๔.๒๙ ๕๑.๑๙ -๓.๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗.๙๗ ๓๑.๕๑ -๖.๔๖ ๓๔.๘๓ ๓๑.๐๘ -๓.๗๕ ๓๔.๑๔ ๓๐.๗๙ -๓.๓๕ ๓๔.๓๘ ๓๑.๑๑ -๓.๒๗ 

คณิตศาสตร์ ๓๐.๗๐ ๒๓.๕๔ -๗.๑๖ ๒๕.๑๙ ๒๓.๗๘ -๑.๔๑ ๒๕.๘๒ ๒๔.๗๕ -๑.๐๗ ๒๕.๔๖ ๒๔.๔๗ -๐.๙๙ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙.๖๙ ๓๑.๕๖ ๑.๘๗ ๒๙.๙๖ ๓๐.๙๙ ๑.๐๓ ๓๐.๑๗ ๓๑.๖๗ ๑.๕ ๒๙.๘๙ ๓๑.๔๕ ๑.๕๖ 

 

 
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๖ ปกีารศึกษา  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔     

วิชา/ชั้น  
ค่าเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ยระดับ 

จังหวัด 

ค่าเฉลี่ยระดับ 

สังกัด 

ค่าเฉลี่ยระดับ 

ประเทศ 

ม.๖ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๔๑.๒๐ ๔๖.๔๐ ๕.๒ ๔๓.๐๔ ๔๘.๔๘ ๕.๔๔ ๔๕.๒๒ ๔๗.๗๔ ๒.๕๒ ๔๔.๓๖ ๔๖.๔ ๒.๐๔ 

สังคมศึกษา ๓๔.๓๖ ๓๘.๐๙ ๓.๗๓ ๓๕.๓๓ ๓๘.๔๕ ๓.๑๒ ๓๖.๓๒ ๓๗.๔๕ ๑.๑๓ ๓๕.๙๓ ๓๗.๐๓ ๑.๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๖.๘๙ ๒๓.๕๘ -๓.๓๑ ๒๘.๗๔ ๒๘.๘ ๐.๐๖ ๒๙.๗๓ ๒๕.๘๓ -๓.๙ ๒๙.๙๔ ๒๕.๕๖ -๔.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๓๖ ๑๗.๔ -๕.๙๖ ๒๔.๒๘ ๒๒.๘๕ -๑.๔๓ ๒๖.๓๓ ๒๑.๘๓ -๔.๕ ๒๖.๐๔ ๒๑.๒๘ -๔.๗๖ 

วิทยาศาสตร์ ๓๑.๔๕ ๒๘.๖๔ -๒.๘๑ ๓๒ ๓๐.๑๕ -๑.๘๕ ๓๓.๐๔ ๒๙.๐๔ -๔ ๓๒.๖๘ ๒๘.๖๕ -๔.๐๓ 
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๗. ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 

 

ท่ี อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ รวม 
๑ อาคารเรียน ๑ ๗ ๔ - ๑๑ 
๒ อาคารเรียน ๒ ๑๔  ๓ ๑๗ 
๓ อาคารเรียน ๓ ๘ - ๗ ๑๕ 
๔ อาคารเรียน ๔ ๑๔ - ๒ ๑๖ 
๕ อาคารเรียน ๕  ๔ ๑ ๕ 
๖ อาคารเรียน ๖ ๑๕  ๔ ๑๙ 
๗ อาคารเรียน

แบบ ๓๒๔ ล
(ก าลงัก่อสร้าง) 

๒๔   ๒๔ 

๘ โรงฝึกงาน - ๒  ๒ 
๙ โรงฝึกงาน ๒ - ๒  ๒ 
๑๐ อาคารคหกรรม - ๑  ๑ 
 รวม    ๑๑๒ 

 

 ห้องพเิศษ หมายถึงห้องที่ใช้เป็นส านักงาน หอ้งกลุ่มงาน ห้องพักครู หอ้งประชุม เป็นต้น 
 

๘. ข้อมลูการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     ๑) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน ๔ ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน ๔ ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน ๓ ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์       จ านวน ๑ ห้อง 

   ห้องสืบค้น          จ านวน ๓ ห้อง 

   ห้องดนตรีไทย            จ านวน ๑ ห้อง 
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   ห้องดนตรีสากล          จ านวน ๑ ห้อง 
       ห้องนาฏศิลป ์   จ านวน  ๑ ห้อง 

   ห้องประชาสัมพันธ์         จ านวน ๑ ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการหกรรม(งานผ้า)    จ านวน ๑ ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการงานช่าง         จ านวน ๑ ห้อง 

๒) คอมพิวเตอร ์                จ านวน  ๑๘๗    เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน       ๑๖๕   เครื่อง 

ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ตได ้    ๑๐๐  เครื่อง 

ใช้ในงานบริหาร               ๒๑  เครื่อง 

         ๓) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ห้องสมุดของโรงเรียน ทุกวันท าการ 

มุมหนงัสือห้องแนะแนว ทุกวันท าการ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ทุกวันท าการ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ทุกวันท าการ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ทุกวันท าการ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๔ ทุกวันท าการ 

ป้ายนิเทศ (กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่ายต่างๆ) ทุกวันท าการ 

ห้องศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ทุกวันท าการ 

ห้องศูนย์วิชาภาษาอังกฤษ ทุกวันท าการ 

ห้องประวัติศาสตร ์ ทุกวันท าการ 
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๔.) แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 

ศูนย์ทอผ้า ต.ท่าช้าง อ.เสาไห ้ - 

ศูนย์ทอผ้า ต.ต้นตาล อ.เมือง - 

หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๔๘ หมู่ ๖ ต.ดาวเรือง อ.เมืองจ.สระบุร ี - 

วัดเขาแก้ววรวิหาร - 

วัดมงคลชัยพัฒนา - 

สวนพฤกษศาสตร์พุแค - 

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร - 

โรงพยาบาลหนองแค - 

เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ - 

  

  ๕) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีส่ถานศึกษาได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

 ๖.๑ ช่ือ-สกุลนางประนอม  ศรีสุข    ให้ความรู้เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก 
 ๖.๒ ช่ือ-สกุลนายสมเสก  อินทสนธิ ให้ความรู้เรือ่ง ดนตรีไทย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
 ๖.๓ ช่ือ-สกุลนางสุกาญดา  ปิ่นเปีย ให้ความรู้เรื่อง จกัสาน 
 ๖.๔ ช่ือ-สกุลนางส ารวย  คงสมพงษ์ ให้ความรู้เรื่อง เฉาก๋วย 

๖.๕  ช่ือ-สกุล นางละมัย  คงธนคุณวุฒิ  ให้ความรู้เรื่อง มะนาวดอง 
๖.๖  ช่ือ-สกุล นางบรรจง  มีฉวี ให้ความรู้เรื่อง น้ าเต้าหู ้  

 ๖.๗  ช่ือ-สกุล นายสมนึก  สระทองจันทร ์ ให้ความรู้เรื่อง ลูกช้ิน  
 ๖.๘  ช่ือ-สกุลนางค าพัน  ทานะมัย ให้ความรูเ้รื่อง เพาะเห็ดฟาง  
 ๖.๙  ช่ือ-สกุลนางเจรญิ  จันทรด ี ให้ความรู้เรื่อง ขนมถ้วย  
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๙. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” ได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 
ครอบคลมุ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา” ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” จัดหลักสูตรเพื่อสร้างนักเรียนไปสู่
เป้าหมายทีเ่ป็นความต้องการของ ประเทศในด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร ์มีการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรช้ัน
น าและเป็นสากลมกีารสร้าง เครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัผูท้ี่มี
ความสามารถในระดับต่าง ๆ โดยพฒันาด้านวิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักเรียนใหเ้ป็นผู้ทีม่ีความสามารถ
ในการศึกษาค้นคว้าและ เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตส านึกใหเ้ป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถ่ิน โดยน ามาบรูณาการเข้ากับ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ มาตรฐานสากล ได้แก่ สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ซึ่ง
นักเรียนต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์การจบการศึกษาของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร จ าแนกเป็น ๒ 
ระดับช้ัน คือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประกอบด้วย ๑) แผนการเรียน หอ้งเรียนพเิศษ  ๒) แผนการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น๓) แผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป หลักสูตรระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ๑) แผนการ
เรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    ๒) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ      ๓) แผนการเรียนภาษาจีน 
๔) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น    ๕) แผนการเรียนภาษาสงัคม  ๖) แผนการเรียนภาษา ธุรกิจ  ๗)แผนการเรียน
อุตสาหกรรม โดยน าความต้องการและความคาดหวังของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและผลสอบเข้าศึกษาต่อ 
ระดับอุดมศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นข้อมูลในการพฒันาหลักสูตร 
สถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของนกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียรายละเอียด 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพิม่เตมิได้ที่ QR Code ต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา”  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 

             ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                                              ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 



หนา้  ๑๘ 

 

 

 

 ๑๐. ผลการประเมินคณุภาพในรอบปีทีผ่่านมา (ปีการศกึษา ๒๕๖๓) 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าร้อยละ สรปุผลการ
ประเมิน  เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับด ี ระดับด ี บรรลุ

เป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ระดับด ี ระดับด ี บรรลุ

เป้าหมาย 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ 
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๗๔.๐๖ 

✓ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๗๘.๓๐ 

✓ 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๘๑.๑๓ 

✓ 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๘๓.๐๐ 

✓ 

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ ๔๕ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๕๖.๓๙ 

✓ 

๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิีดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๘๓.๔๑ 

✓ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ บรรลุตาม
เป้าหมาย 

๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๗๐ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๗.๙๓ 

✓ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๕ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๘.๕๑ 

✓ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ ๘๕ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๒.๓๐ 

✓ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ร้อยละ ๘๕ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๑.๕๒ 

✓ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าร้อยละ สรปุผลการ
ประเมิน  เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ บรรลุตาม
เป้าหมาย 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  
รอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี 
                  เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ บรรลุตาม
เป้าหมาย 

๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ  ดีเลิศ  ✓ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
ดี ดีเลิศ ✓ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อน
กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ ✓ 

สรปุผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ      

ดีเลิศ 
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๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

       ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกายและจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ความร่วมมือจากชุมชนในการระดมทรัพยากรเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลง่เรียนรู้ตามกลุม่สาระต่าง ๆ 

๒. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามแนวคิด “โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ”่ ในการขับเคลื่อนและ
ก ากับติดตามงานโครงการทีเ่กี่ยวข้อง 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ครูมีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิจยัอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ง 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ควรมีการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๒. ควรมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแบบองค์รวม 

ของผู้เรียน 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ควรพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการโดยวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ควรสอดคล้องกับกิจกรรมและการประเมินผล พร้อมทั้งจัดระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
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๒. ควรพัฒนาการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
การจัดการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติมากข้ึนเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้โดย

ผู้เรียน 
๒. การด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ควรน าผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มาวิเคราะห ์
                                               รายมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดที่ท าการทดสอบ เพือ่วางแผนในการพัฒนาผู้เรียน  

        อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล 
๒. ควรมีกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดแบบองค์รวม 

     ของผู้เรียนทัง้ในและนอกหอ้งเรียน และจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้ผูเ้รียน   
      เรียนรูผ้่านการปฏิบัตจิริง เช่ือมโยงกับเนื้อหา ตามหลกัสูตรทกุกลุ่มสาระ  
      สูท่ักษะชีวิต เพื่อใหผู้้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน 
 

         ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ๑. ควรพัฒนากระบวนการในการก ากับติดตาม และพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ เพื่อน าผลจากการก ากับติดตามไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

       ๒. ควรพัฒนาการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยสร้างทีมงาน  PLC ใน
สถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา และ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย พร้อมทั้ง
ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

             ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขณะปฏิบัติ     
     กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดข้ันสูง เพื่อน าสาระที่ได้ไปสู่การสร้างองค์ความรู้โดย 
     ผู้เรียนเอง 

๒. ควรมีการพัฒนาระบบการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เป็นระบบที่ถูกต้องเพื่อให้ครูได้ 
     พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอันจะน าไปสู่การ 
     ด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียนหรือการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของครู 



หนา้  ๒๒ 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง     
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการควบคุมตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา              
ในสถานศึกษา ได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายในการพัฒนาโดยผ่านค วามเห็นชอบ                  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้าง              
ความตระหนักของมาตรฐานการศึกษาผ่านการแสดงความคิดเห็นสะท้อนแนวคิด หรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนต่อไป 

โดยโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาดังนี้ 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ดี 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

 

 

 

 

 



หนา้  ๒๓ 

 

 

 

 ตารางที่ ๒.๑ แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดและประเด็นพิจารณาท้ัง ๓ มาตรฐาน 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าร้อยละ 
สรปุผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับด ี ระดับดีเลิศ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ระดับด ี ระดับดเีลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๘๐.๘๙ 

✓ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๔ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๘๑.๑๑ 

✓ 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๘๖.๕๘ 

✓ 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๘๗.๘๕ 

✓ 

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๖๑.๖๘ 

✓ 

๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิีดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๖ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

ร้อยละ
๙๖.๗๗ 

✓ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับ     
ยอดเยี่ยม 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๕ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๗.๙๗ 

✓ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๕ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๙.๓๖ 

✓ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ ๙๓ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๙.๖๗ 

✓ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ร้อยละ ๙๑ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
๙๓.๑๗ 

✓ 

    
 



หนา้  ๒๔ 

 

 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรปุผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ บรรลุตาม
เป้าหมาย 

    ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                            
          ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

    ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียน   
            รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
            ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ✓ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
                 ผู้เรียน เป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ บรรลุตาม
เป้าหมาย 

๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
       และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ  ดีเลิศ  ✓ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้               
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบั
เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตามเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ      

ดีเลิศ 



หนา้  ๒๕ 

 

 

 

 

จากตารางที่ ๒.๑ แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ                   
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินคุณภาพระดับดีเลิศ ตามกว่า                    
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด รายละเอียดดังข้อมูลที่จะน าเสนอเป็นรายมาตรฐาน ที่ เกิดจากการศึกษาความเป็นไปได้ 
บริบทและความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา ที่อาศัยความมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจะได้น าเสนอ               
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ที่อาศัยความมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะน าเสนอผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาและหลักฐานสนับสนุน จากข้อมูลสารสนเทศและโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ 
โดยแสดงถึงกระบวนการท างานและผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ                

อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน“โรงเรียนหนองแค              
“สรกิจพิทยา” เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมี  ความเป็นเลิศทางวิชาการ                         
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม ก้าวน า
เทคโนโลยี” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ที่ต่อเนื่องมีผลต่อการจัด    
การเรียนการสอนทางโรงเรียนได้มีการก าหนดนโยบายและค่าเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ                       
ที่หลากหลาย ซึ่งมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนัเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
หรือผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนในปีก่อนซึ่งประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID ๑๙) เช่นกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าโรงเรียนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เป็นการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล                
เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓ โดยแยกพิจารณา              
เป็นรายวิชา และระดับช้ัน โดยมีการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะ  
ในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๕๑                       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐), หลักสูตรมาตรฐานสากล, หลักสูตรท้องถ่ินและความต้องการของผู้เรียน เพื่อเป็น
พื้นฐานให้ผู้ เรียนเกิดความรู้และความสามารถที่จ าเป็นตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้ านวิชาการ                      
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ               
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง               
มีเหตุผล ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง องค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาทิเช่น แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 



หนา้  ๒๖ 

 

 

 

ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การพัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีความก้าวหน้า  ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติและผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ  ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ัน                
ที่สูงข้ึน การท างานหรืองานอาชีพ 
 นอกจากทางด้านวิชาการแล้วโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”ยังมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสรมิผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า                
“ รับผิดชอบดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตสาธารณะ” โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกบัวัย เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามที่โรงเรียนก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี และมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น   
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยโรงเรียนมีโครงการและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรม
ระเบียบวินัยโรงเรียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์โครงการห้องเรียนสีขาว กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมท าบุญตักบาตร งานส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โครงการสุขภาวะ               
ทางร่างกายและจิตสังคม เป็นต้น 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองตามมาตรฐานการศึกษา
และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี               
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง
ตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารคิดค านวณ วิเคราะห์ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน              
ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน               
และกันโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียน Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ                    
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้มาสร้างสรรค์ผลงาน/ช้ินงานของตนเองแล้วน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดี
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน และการประกอบอาชีพ ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   
๘ ประการ และค่านิยม ๑๒ ประการ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย โรคระบาด 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี รวมถึงความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล                   
และวัย มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย รวมถึงมีจิตส านึกในการเสียสละ เพื่อส่วนรวม สามารถท างาน
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ร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม มีสุขภาพกายและจิตทีด่ี 
ทั้งนี้มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

ประเดน็พิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ( ระดับดีเลิศ) 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

    ๑.๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ( ร้อยละ ๘๐.๘๙) 

    การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย โรงเรียนได้มีการก าหนดแนวทาง               
การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความภาษาไทยในทุกภาคเรียน โดยได้บูรณาการ                    
ในช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และนอกเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖                    
อ่านหนังสือที่ตนสนใจในช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้ แล้วน าเสนอสาระส าคัญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
อีกทั้งยัง ศึกษายังแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน และหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุม่
สาระ ที่นักเรียนสามารถเข้ามาใช้บริการในการอ่าน และยืมกลับไปเพื่ออ่านนอกเวลาได้ แล้วเขียนบันทึกลงในสมดุ 
บันทึกรักการอ่านด้วยลายมือตนเอง มีการตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์ระดับ  
คุณภาพที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียนด้วยชุดแบบฝึก ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมคลินิกหมอภาษาแก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  ส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยเป็น                       
ผู้ประเมินและให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล 

    การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะทางการพูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีการบูรณาการ  
พัฒนาทักษะทางการพูด อ่าน และ เขียน เช่น กิจกรรมการจับคู่สนทนา และการใช้บทบาทสมมุติในการฝึกพูด  
ภาษาอังกฤษ การตอบค าถามจากแบบฝึกหัด และเขียนเรียงความแบบสั้นเพื่อฝึกทักษะการเขียนตลอดจน การน า 
ซึ่งท าให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านและพูดซึ่งปรากฏในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ ส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมที่เกดิการรวมตัว และบางกิจกรรมต้องมีการปรบัเปลี่ยนรปูแบบ  มาใช้วิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
สื่อออนไลน์ทาง webpage  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน บันทึกรักการอ่าน  ทางโรงเรียน                 
ได้มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ภาษาที่สองและสาม ทางโรงเรียนหนองแค 
“สรกิจพิทยา” จัดท าหลักสูตรให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 
เพิ่มข้ึนจากรายวิชาพื้นฐาน รวมทั้งมีการจัดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา จากการรับชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษจากสื่อ YouTube และสื่อออนไลน์อื่นๆ 

   จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลท าให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”           
มีผลจากการวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน การสื่อสาร  และเขียนของผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
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๒๕๖๔ นักเรียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ๒,๖๕๗ คน มีนักเรียนที่ได้ระดับดีข้ึนไป จ านวน ๒,๑๕๕ คน 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดในระดับคุณภาพดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐.๘๙ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

      ๑.๒) ความสามารถในการค านวณ (ร้อยละ๗๖.๘๙) 

      การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ ทางโรงเรียนจัดหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน                 
และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในห้องเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต , อังกฤษ-คณิต  และมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM ศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จัดท าหลักสูตรส าหรับห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และยังมีกิจกรรมเพือ่พัฒนาความสามารถ
ในการค านวณ ผ่านโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณตามศักยภาพของผู้เรียน                  
ในรูปแบบออนไลน์ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ดีเยี่ยม 45.35 12.81 20.7 62.77 12.15 0.33
ดี 28.29 71.13 62.82 21.41 61.88 88.63
ผ่านเกณฑ์ 26.36 16.06 16.48 15.82 25.97 11.04
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการวัดและประเมินผลการอ่าน เขียน            
การสื่อสาร  และเขียนของผู้เรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4



หนา้  ๒๙ 

 

 

 

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลท าให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
แผนภูมิแสดงจ านวนของนักเรียนที่มีความสามารถในการค านวณ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
นักเรียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ๒,๖๖๑ คน มีนักเรียนที่ได้ระดับดี ข้ึนไป จ านวน ๒,๐๔๖ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๗๖.๘๙ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

  

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา (ร้อยละ ๘๑.๑๑) 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีหลักสูตรรายวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ และจัดให้มีการน าผลงานเผยแพร่และน าไปใช้ได้จริงในชีวิต                   
หรือชุมชน การท าโครงงานของนักเรียน ให้สามารถน าเสนอข้อมูลความรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะค่ายวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพ

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ดีเย่ียม 14.84 18.93 19.96 29.93 44.08 46.15

ดี 53.76 45.89 57.51 57.91 34.99 47.49

ผ่าน 31.41 35.18 22.53 12.17 20.94 6.35

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถในการค านวณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



หนา้  ๓๐ 

 

 

 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนั้นยังมีโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้และ              
มีความสามารถในการคิด แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องงดกิจกรรมหลายกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ ทั้งนี้ทางโรงเรียนก็ได้ด าเนินการจัดเรียน               
การสอนบูรณาการสอดแทรกทักษะการคิด วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ได้แก่ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอและการอภิปรายผล               
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การรายงานผลการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ               
การวิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  สามารถใช้วิจารณญาณ 
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงานอาชีพ มีการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการน าเสนอผลงาน  

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลท าให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
แผนภูมิแสดงจ านวนของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนทั้งหมด ๒,๖๕๗ คน                     
มีนักเรียนที่ได้ระดับดี ข้ึนไป จ านวน๒,๑๕๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘๑.๑๑ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีเยี่ยม 45.35 12.81 20.7 62.77 12.15 0.33
ดี 28.29 71.13 62.82 21.41 61.88 88.63
ผ่าน 26.36 16.06 16.48 15.82 25.97 11.04
ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0
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แผนภูมิแสดงความสามารถความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 2564
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๓) ความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม (ร้อยละ ๘๖.๕๘) 
ผลการด าเนินงานจากกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม เช่น  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ , ความต้องการแก้ปัญหา, การจัดการและต่อยอด                
องค์ความรู้ การปรับปรุงและพัฒนา โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เช่น การเรียน                  
ในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี, การเรียนในรายวิชาวิทยาการค านวณ, การเรียนในรายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟกิ, 
การเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS๑) และการสื่อสารและการน าเสนอ (IS๒) โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการด ารงชีวิต/ความเป็นเลศิห้องเรยีนพิเศษ โครงการพัฒนาหลกัสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ  ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สามารถน านวัตกรรม  ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและ                       
น านวัตกรรมไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ ทาง 
โรงเรียนจ าเป็นต้องงดกิจกรรมในหลายโครงการและมกีารปรบัรูปแบบการด าเนินกิจกรรมแต่ทั้งนี้ทางโรงเรยีนไดม้ี
ความพยายามให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการน าความรู้ ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งภายใน
ห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม มาใช้ในการปรั บปรุงงานเดิมให้ดี ข้ึนหรือน ามาใช้                                
ในการสร้างสรรค์งานใหม่มากข้ึนโดยผลการประเมินพบว่านักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                          
อยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๘ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิแสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับดีขึ้นไป  
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  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๘๙.๕๖) 

ผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ                        
การสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรมในทุกระดับช้ัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยก าหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ประเมินผู้เรียนจากทักษะการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างช้ินงาน                    
ที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายของผู้เรียน และภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารได้มากกว่า ๓ ช่องทาง เช่น Google Classroom , Facebook , 
Line group ฯลฯ ซึ่งพิจารณาจากการเข้าเรียน online, การรับ-ส่งงานหรือการส่งข้อมูลในช้ันเรียน online โดย
ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เน้นพัฒนาทกัษะการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะการน าความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน/ช้ินงานของตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
  จากการด าเนินโครงการ กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีผล                   
การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามเป้าหมาย                           
ที่สถานศึกษาก าหนดในระดับคุณภาพดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๖ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิแสดงความสามารถความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ร้อยละ๖๑.๖๘) 

 ในด้านกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น  โรงเรียนได้จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ                             
การเรียนรู้ มีการท า MOU ร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ว่านักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ จะต้องมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาตามประกาศของโรงเรียน  หนองแค “สรกิจพิทยา” มีการก าหนดค่า
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลกัสตูรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้โดยจะให้มกีารวัดผลและประเมนิผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและธรรมชาติของผู้เรียน มีการให้ข้อมูลผลการเรียนสะท้อนกลับ                 
แก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการติวออนไลน์ โรงเรียนมั ธยมศึกษาในสังกัด                        
สพม.สระบุรี  

   จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค                     
“สรกิจพิทยา” มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีเฉลี่ยบรรลุตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยที่รายวิชา                        
ที่มีนักเรียน ได้ระดับดีข้ึนไปสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ยกเว้น ศิลปะ และการงานอาชีพ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องด าเนินการในการพัฒนาต่อไป  รายละเอียดตามแผนภูมิ
ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                      
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป(๖๑.๖๘) 

 

      

๖) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  (ร้อยละ ๙๖.๗๗) 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรยีนให้มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงข้ึน และการท างานหรืองานอาชีพ จากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้                       
มีการจัดท าหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
ความรู้ด้านช่างยนต์ อุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ                   
แก่นักเรียน มีโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษา ธุรกิ จได้มีโอกาสฝึกท าบัญชี      
ฝึกการให้บริการในสถานการณ์จริง ในรายวิชาการงานอาชีพ มีการเชิญวิทยากรสอนท าขนมไทย กิจกรรมเปิดโลก
กว้างทางการศึกษาและอาชีพมีการน านักเรียนไปศึกษาดูงาน กิจกรรมติดตามผลนักเรียน 
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           จากผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการใช้ชีวิต               
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย นักเรียนได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพพื้นฐาน
นักเรียนมีความรู้ในการท าขนมไทยเพิ่มมากข้ึน มีทักษะทางอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ                 
ในอนาคต มีการรวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อระดับช้ัน ม.๓ และ ๖ ทุกคน หลังจากจบการศึกษา  โดยการติดตาม
เป็นรายบุคคลจากครูที่ปรึกษา หัวหน้าห้องทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ข้อมูลการเรียนต่อ
ระดับช้ัน ม.๓ และ ๖ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวนทั้งหมด ๕๔๖  คน  มีที่เรียนทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพแล้วทั้งหมด  ๔๕๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๕๑  แบ่งเป็น  สายสามัญร้อยละ   ๗๐.๕๑   สายอาชีพ
ร้อยละ ๑๓.๐๐  และยังไม่มีที่เรียนและท างาน  ๑๑.๙๗. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษารัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๙  ระดับอุดมศึกษาเอกชน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘  ศึกษาต่อสาย
อาชีพ (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๔  อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๓  ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๑๔  ( ข้อมูล ณวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ในช่วงนี้เป็นช่วงของการสมัครเรียนในระบบ TCAS นักเรียน
หลายคนยังคงอยู่ในระหว่างการด าเนินการสมัคร  ซึ่งจะสิ้นการรับสมัครเรียนในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
        ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับดีข้ึนไปจ านวน 
๒,๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ สรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับดีเลิศ ดังแผนภูมิต่อไปนี ้
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แผนภูมิแสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา 2564
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ประเดน็พิจารณา     ๑.๒  คณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รียน  : ระดบัดีเลศิ 

  

 ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  (ร้อยละ ๙๗.๙๗) 

    

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สามารถเป็นแบบอย่างได้ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดและมีค่านิยมที่ดีตามที่รวมถึงด าเนินชีวิตตาม                   
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย แสดงออกถึงการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี ปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
ความเป็นประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย เกิดเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข นอกจากนี้ยังได้จัดท าโครงการส่งเสริม                
สุขภาวะและสุนทรียภาพนักเรียนของนักเรียนทั้งด้านดนตรีและกีฬา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมที่ดี จากการวางแผนการด าเนินการตามกิจกรรมโครงการต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การระบาด                
ของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ การด าเนินกิจกรรมโครงการหลายกิจกรรมไม่สามารถด าเนินกิจกรรม                      
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ได้แก่โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                            
และคุณธรรมที่พึงประสงค์ กิจกรรมผ้ายางเสริมสร้างวินัย มีการส่งตัวแทนห้องเรียนร่วมท ากิจกรรม  

 ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในรายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๘ ประการ ได้แก่ 
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการท างาน ๗) 
รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ ผ่านเกณฑ์ คุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๗ 
ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้  
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๒) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  (ร้อยละ๙๙.๓๖) 

 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรม
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ดนตรีไทย(ศิลปะ) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้                
ตามรอยพระบาทและศาสตร์พระราชา ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน                 
มีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาประวัติความเป็นมา        
ของความเป็นไทย ในรายวิชาที่เป็นหลักได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และยังส่งเสริมให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าและเป็นผู้ที่ มี                      
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทยท้องถ่ิน ผ่านการจัดโครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริม
เอกลักษณ์ไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย                    

ม.1 ม.2 ม3. ม.4 ม.5 ม.6

ดีเยี่ยม 393 341 415 250 285 256
ดี 126 202 68 119 13 45
ผ่าน 2 7 14 7 0 1
ปรับปรุง
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แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผู้เรียน                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ าแนกตามระดับชั้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๙เมษายน ๒๕๖๕
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มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ การด าเนินกิจกรรมโครงการหลายกิจกรรม              
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม  

จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีผลการประเมนิความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทยผ่านเกณฑ์ คุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็น                    
ร้อยละ ๙๘.๕๑   ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้  

 

 

 
 

 

  ๓) ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ร้อยละ ๙๙.๖๗) 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีผลการด าเนินงานในกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลายจากโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ แต่จ าเป็นต้องงดและปรับเปลีย่น
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือ Covid-๑๙ ดังนี้ กิจกรรมวันวัฒนธรรมของ                  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการออกแบบกระบวนการ
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4ในระดับดีขึ้นไป 

(99.36)
ดีเยี่ยม

ดี
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กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรยีนรู้ ท ากิจกรรมกลุ่ม หรือท างานเป็นทีม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น 

จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ ผู้เรียนมีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล             
ในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีเป็นอย่างดี ดูจากการไม่มีเหตุการณ์ขัดแย้งทะเลาะ
วิวาทกันส าหรับนักเรียน ซึ่งเกิดจากการที่โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”มุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดังที่ได้แสดงไปข้างต้นแล้วนั้น จากการด าเนินการดังกล่าว 
ยังส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”สามารถยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะ ภาวะความเป็ นผู้น า ผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้อื่น รวมทั้งกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตน ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนหนองแค                  
“สรกิจพิทยา” มีผลการประเมินผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ผ่านเกณฑ์ 
คุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗   ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้  

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับดีขึ้นไป (๙๙.๖๗) 
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๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคม (ร้อยละ ๙๓.๑๗) 

  

  โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”มีผลการด าเนินงานในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของผู้เรียน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม การจัดการเรียนรู้            
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยโรงเรียน การท าแบบประเมิน                  
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรยีน (SDQ) เป็นต้น โดยส่งเสริมสุขภาพกายด้วยการ
พัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสามารถในการดูแลสุขภาพร่างกาย
ของตนเองให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง รวมทั้งการดูแลสุขภาพกายให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการดูแลสุขภาพจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียน   
ให้รู้จักตนเองและยอมรับคุณลักษณะของตนเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง พัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง การคิดบวก การให้ก าลังใจในตนเองได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปให้
ถึงเป้าหมาย แสดงออกได้อย่างมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัยและบทบาทหน้าที่ สามารถอยู่ร่วมกับ             
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ เข้าร่วม
กิจกรรมที่สนใจ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
และปัญหาทางเพศ รู้จักวิธีดูแลรกัษาตนเองให้ปลอดภัยที่อาจจะเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัวจากอุบัติเหตุต่างๆ และผู้เรียน
ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและสามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองภายใต้ การสนับสนุนส่งเสรมิ
จากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนผู้เรียน 

  

         ผลจากการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิตที่ดี พบว่า นักเรียนร้อยละ ๗๘.๔๓ ข้ึนไปมีน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนร้อยละ ๙๘.๙๙ ข้ึนไป  
มีส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมจิตสาธารณะและนักเรียน                 
ร้อยละ ๙๕.๒๘ ข้ึนไป มีผลการประเมินSDQ อยู่ในกลุ่มปกติ 
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๓. จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนและการท างานหรือ
ประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
และค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน     
บนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษาและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  

๒. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจนตามระบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โดยเน้น
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๓. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ มีครูครบทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และทุกสาขาวิชา สอนตรงตามวิชาเอก จัดท าแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญครบทุกรายวิชา จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ สอดคล้อง

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

น ้าหน ัก อยู่ใ นเก ณฑ์ปกต ิ 79.38 79.73 70.7 79.08 78.89 85.95

ส ่วนส ูงอยู่ใ นเก ณฑ์ปก ติ 98.46 99.04 98.35 99.27 99.45 100

ก ิจก ร ร มส าธ าร ณะปร ะโ ยชน์ 100 100 100 100 100 100

SDQ 98.65 91.67 91.76 97.84 94.84 99

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสขุภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 
ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4

ในระดับดีข้ึนไป (93.17)
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ตรงตามความต้องการของผู้เรียน วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี
หรือผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 

         ๑. ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกภาษาแก้ปัญหาอ่านไม่คล่อง เขียน  ไม่คล่อง               
เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องให้มากขึ้น  

         ๒. ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ซึ่งมีต าราและข้อมูลเกี่ยวกับ  
ภาษาอังกฤษอย่างมากมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น  

       ๓. ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ที่ได้จัดข้ึนเพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้มากขึ้น  

       ๔. ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยรองรับการจัด               
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา  

ระดบัคณุภาพ  : ดเีลศิ 

ประเด็นพิจารณา ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน (ระดับดีเลิศ) 

 แผนการด าเนินการ 

 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีแผนการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ภายใต้วงจร
คุณภาพ (PDCA)  ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการ
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน ก าหนดเป้าหมายในการจัด
ศึกษาเพื่อให้ประสิทธิภาพมากข้ึน ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
 กระบวนการพัฒนา 

๑. โรงเรียนมกีารทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียน โดยน ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  สรุปรายงานโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการ   

๒. ก าหนดประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และด าเนินการเผยแพรป่ระกาศค่าเป้าหมายให้คณะ
ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั่วกันเพือ่ให้กลุ่ม
บรหิารงานต่างๆ และกลุม่สาระการเรียนรู้น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อรบัผิดชอบก ากบั
ติดตาม และสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  

๔. สรปุรายงานผลการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัตกิาร น าผลมาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา  
ความต้องการของชุมชน  ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี รวมทั้งนโยบาย  Thailand ๔.๐ และการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ โดยค านึงถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผ่านการแสดงความคิดเห็นที่เกิ ดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย ในการประชุมพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันของโรงเรียน  

จากกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ส่งผลให้การบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 
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แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. แผนกลยทุธ์ของโรงเรียน 

๒. แผนปฏิบัติการของโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา 

๓. สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม  

๓. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๕. ร่องรอยการน าผลการประเมินไปใช้ 

  

ประเด็นพิจารณา  ๒.๒  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   (ระดับดีเลิศ) 

 แผนการด าเนินการ 

 โรงเรียนมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แบ่งการท างานเป็น ๔ กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งเน้นให้เกิด
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  โดยมีหัวหน้าระดับแต่ละระดับเป็น
ผู้รับผิดชอบ และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง ๔ ฝ่าย ได้ก ากับ ติดตาม ดูแล ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มี
ส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง  

 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปญัหา 
ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  

 กระบวนการพัฒนา 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ออกแบบ จัดท า
แบบส ารวจ เกบ็ข้อมลู แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานในกลุม่บริหาร ๔ ฝ่าย  คือ กลุ่ม
บรหิารวิชาการ  กลุ่มบรหิารงบประมาณและบุคลากร กลุม่บรหิารกจิการนักเรียน และกลุ่มบรหิารทั่วไปแต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแลงานโรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ่ ได้แก่หวัหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  และมี
คณะกรรมการจากฝ่ายบริหารกิจการ 
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2. จัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา) แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคลอ้ง
กับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ และบริบทของสถานศึกษา   

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการ กจิกรรม เมื่อด าเนินการโครงการ/กจิกรรม เสร็จสิ้น และ ทกุไตรมาส 
เพื่อสรุปรายงาน และน าข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตาม SSR Model ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 
ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและชุมชน โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 
ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Google Meet, Video Call ผ่านไลน์ และ Zoom เพื่อให้ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ได้
น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในช้ันเรียน  ส่วนนักเรียนให้มีการประเมินการจัดการเรียนรู้
ผ่านสภานักเรียนมายังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทั้งครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดให้มีการประชุมคณะครูอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ผ่าน Zoom หรือ Google Meet  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมกรรมการบริหาร
โรงเรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อก ากับ ดูแล ติดตาม ภาระงานในโรงเรียน  เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้จัดให้มีการก ากับ ดูแล ติดตาม การด าเนินการสรุปรายงาน โครงการ /
กิจกรรม ทุกไตรมาส  

 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. แผนกลยทุธ์ของโรงเรียน 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  

๓. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

๔. ค าสั่งโรงเรียนแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัตหิน้าที่ใน
โรงเรียน 

 ๕. รายงานการประชุม 
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 ประเด็นพิจารณา  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  (ระดับดีเลิศ) 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”จดัท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการการเรยีน
การสอน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก การจัดการเรียนการสอน น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มทกุเป้าหมาย มีการ
จัดหลักสูตรที่เน้นทักษะเฉพาะด้านหรือทักษะอาชีพ จัดเป็นสายการเรียนให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน
วิทย์-คณิต แผนการเรียนที่เน้นภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนที่เน้นทักษะ
อาชีพ ได้แก่ แผนการเรียนธุรกิจศึกษา และแผนการเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
เช่น กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมลูกเสอื- เนตรนารี ยุว
กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมค่ายวิชาการ 
กิจกรรม ติว O-Net นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอก
สถานที่ และการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียน  มีการขอความร่วมมือกับ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค น านักเรียนแผนการเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษา
ดูงานการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการพัฒนา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อดูและรับผดิชอบงานในกลุม่บริหารวิชาการ 
๒. ก าหนดประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และด าเนินการเผยแพรป่ระกาศค่าเป้าหมายให้คณะ
ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้ทราบโดยทั่วกันเพือ่ให้กลุ่ม
บรหิารงานต่างๆ และกลุม่สาระการเรียนรู้น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
๓. แตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อรับผิดชอบก ากบั
ติดตาม และสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
๔. ประชุมกลุ่มงานบริหารวิชาการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ 
๕. นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงาน และน าผลลัพธ์มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid 
๑๙) โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้ท าการปรับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตาม
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการ 
บูรณาการตัวช้ีวัดควรรู้กับกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือภาระงานของนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Blended คือการจัดการเรียนการสอนแบบผสม ระหว่าง On Site กับ Online  เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการปรับตารางเรียน ตารางสอน เพื่อผู้เรียน  

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาสื่อ โดยให้ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าห้องเรียนออนไลน์  ในทุกรายวิชาที่สอน 
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงโดยสะดวก ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.sorakit.ac.th  และเพจสื่อสารองค์กร โรงเรียน
หนองแค “สรกิจพิทยา” นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบข่าว 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม และพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น ภาษา  ศิลปะ  
เช่น จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

๓. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

๔. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    โรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา” (MOU) 

 

ประเด็นพิจารณา ๒.๔ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ระดับดีเลิศ) 

 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลแก่ผู้เรียน ครูได้จัดท า ID Plan,  
ท ารายงานการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment Report : SAR),  จัดท าบันทึกข้อตกลงการยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (MOU), เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง และจัดท าวิจัยใน    
ช้ันเรียนทุกคน โรงเรียนได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม ตามที่ตน
สนใจ จัดอบรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นให้ครูผู้สอน มีการสร้าง/พัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) และ ว. ๙ (PA)  
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 โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูที่สูงข้ึน สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาตนเองให้มีความช านาญเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งผลตอ่
คุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลให้ครูโรงเรยีนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการศึกษาหรือการ
พัฒนาตนเอง  

 

กระบวนการพัฒนา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านบุคลากร 

๒. ส ารวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรยีน และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาครู
และบุคลากร 

๓. วางแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยการก าหนดขอบข่ายของการพัฒนาก าลังคน ก าหนด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ข้ันตอนในการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 

๔. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ การโรงเรียน เช่น 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) การปฐมนิเทศและการ
ประเมินครูผู้ช่วย การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) และ ว. ๙ (PA) 

๕. นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงาน และน าผลลัพธ์มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้สง่ผลใหค้รูเข้ารบัการพัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ประชุม 
ศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ตามแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีความสอดคล้องกับบนัทกึ
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) นอกจากนี้จากการประเมนิ พบว่า ครูผ่านการประเมินครูผูช่้วยให้ด ารงต าแหนง่ครู 
คศ. ๑ จ านวน ๓ คน ครูได้เลื่อนวิทยฐานะ (ค.ศ.๒) จ านวน ๖ คน และครูได้เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
(คศ. ๓) จ านวน ๒ คน 

 แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพฒันาด้านบุคลากร 
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๒. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของครู  

๓. สารสนเทศรายงานผลการประเมินตนเองของครู (Self Assessment Report: SAR) 

๔. บันทึกข้อตกลงการยกระดับประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของครู (MOU)  
               ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕. สารสนเทศรายงานการเข้ารบัการอบรมพฒันาของครู 

๖. วิจัยในช้ันเรียนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครรูายบุคคล  

๗. การจัดชุมชนแหง่การเรียนรู้ (PLC) ของครูและผลที่เกิดข้ึนจาก PLC 

 
ประเด็นพิจารณา ๒.๕ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ (ระดับดีเลิศ) 

   

 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่มีความสะอาด ปลอดภัย 
เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ และสภาพทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้       
จัดบรรยากาศของแต่ละช้ันเรียนให้ส่งเสริมการเรียนรู้ มีมุมให้ความรู้ จัดป้ายนิเทศ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม   
และรักในการดูแลช้ันเรียนที่ตนเองรับผิดชอบให้สะอาด น่าเรียน แต่สื่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียนยังไม่เพียงพอ    
ต่อความต้องการ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดหาโดยจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ ให้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดท าโครงการเพือ่รับการพิจารณาจัดสรร เป้าหมายเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์
รอบโรงเรียน จัดพื้นที่ส าหรับการท ากิจกรรมของนักเรียน จัดตู้เครื่องกรองน้ าเดิมบริการให้กับนักเรียน บริการ  
Wi-Fi ส าหรับนักเรียน  บริการห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียน โรงเรียนจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักเรียน   
มีการติดตั้งถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน มีการตรวจสอบสายไฟ หลอดไฟ ทุกอาคาร
เรียน ห้องน้ าของนักเรียนสะอาด ปลอดภัย มีต ารวจสายตรวจเข้ามาตรวจโรงเรียน ช่วงเช้าและเย็น ครูเวร
ประจ าวันปฏิบัติหน้าที่ ครูฝ่ายกิจการนักเรียนดูแลความปลอดภัยของนักเรยีน รวมถึงการจัดระเบยีบในการจอดรถ
รับส่งนักเรียน  ทั้งนี้จากการด าเนินการตามหลกั PDCA ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัยร่มรื่น ทันสมัยพร้อมใช้งาน 
ผลจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนท าให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ 
ปลอดภัย นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

 



หนา้  ๕๐ 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานโครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีสุขสันต์ โครงการโรงเรียน
มีความสุข โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพภาวะที่ดีของผู้เรียน 

๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ปรับปรุง ดูแลรักษาสื่อและวัสดุ  สัญญาณ Wi-Fi 
อุปกรณ์ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานให้มีประสิทธิภาพครบทุกห้องเรียน พัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ภายใน
โรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ 

๓. ก าหนดเขตพื้นที่ให้นักเรียนรับผิดชอบ ก าหนดพื้นที่ อาคาร และเวลาการท างานของแม่บ้านนักการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจ าวันและคณะกรรมการประจ าอาคารเรียนเพื่อคอยก ากับติดตามการด าเนินงาน 

๔. นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงาน 

๕. สรุปผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ จัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัยส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม 
สะอาดเป็นระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความ
ปลอดภัย ติดตั้งและตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงตามอาคารต่างๆ อาคารเรียน ห้องเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม ลานกีฬา ห้องน้ า โรงอาหาร สามารถใช้งานได้  อย่างคุ้มค่า มีแหล่งเรียนรู้สื่อ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีสุขสันต์ โครงการโรงเรียนมีความสุข โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพภาวะที่ดีของผู้เรียน ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๘.๓๐ 

 แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

๒. สารสนเทศด้านอาคารและแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน 

๓. บันทึกรายงานการปฏิบัติงานซ่อมบ ารงุของฝ่ายอาคารสถานที่ 

๔. สภาพจรงิ/รปูภาพการปรบัปรุงภูมทิัศน์/การด าเนนิการตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
Covid-๑๙ 



หนา้  ๕๑ 

 

 

 

 ประเด็นพิจารณา  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

                                     การจัดการเรียนรู้          (ระดับ ดีเลิศ) 

  

 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-๑๙ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากร เกี่ยวกับการใช้ Google 
Classroom ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดระบบสารสนเทศที่เป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 
สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสร้างสรรค์งาน พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียน ในการบริหารจัดการได้มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนโดยใช้โปรแกรม DMC การจัดซื้อจัดจ้างใช้ระบบ e-GP 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement) การเบิกจ่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การจัดท าบัญชี รายงานประจ าปี เป็นต้น  

 

กระบวนการพัฒนา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครอบคลมุ 
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพและพันธกิจของสถานศึกษาด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและงาน
ระบบเครือข่าย 

๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ติดต้ัง และพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศก าหนดการเข้าถึงระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

๓. นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงาน 

๔. น าผลการติดตามและประเมินผลการใช้ไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ส่งผลให้ท าให้ผูเ้รยีนและผูป้กครองได้รบับรกิารอย่างทั่วถึง บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของผู้เรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๓.๐๐ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ



หนา้  ๕๒ 

 

 

 

ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการฯ เช่น ระบบฐานข้อมูล DMC, SGS Obec, e-GP, Web page และ 
Website โรงเรียน จากการประเมินโครงการโสตทัศนูปกรณ์ โครงการห้องเรียนคุณภาพ ในการจัดซื้อเทคโนโลยีที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน  (งานคอม) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน บรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายทุกกิจกรรม ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๑.๕๐ 

  

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการโสตทัศนูปกรณ์ โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

๒. ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ DMC, SGS Obec, e-GP, Web page และ Website โรงเรียน 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสารสนเทศโรงเรียน 

๔. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 

๕. รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสภาวะการระบาดของโรค Covid-๑๙ 

๖. สภาพจรงิ 

  

จุดเด่น 

๑)โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล การแบง่โครงสร้างการ
บรหิารงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการบรหิารอย่างมปีระสิทธิภาพและมีการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดการและปรบัปรุงระบบงานโดยใช้โรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ่ ในการบรหิารจัดการเพื่อให้บุคลากรของโรงเรยีนได้ร่วมกันด าเนินงานโดยบรรลผุลตามแผนพัฒนา
การศึกษา และมีการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินตาม โครงการและกิจกรรม เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

๒) โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีการ 
ปรับปรงุในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยครผูู้สอน สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ จัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา  
 
 



หนา้  ๕๓ 

 

 

 

๓) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยมีาใช้ในการจัดการเรียนการ 
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง 
วิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทัง้สนบัสนุนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.๒๑ 

  
๔) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อให้โรงเรียนมกีารจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ 
มีความปลอดภัย 

๕) โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการฯ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูล DMC, SGS Obec, e-GP, Web page และ Website โรงเรียน 

 
 จุดควรพฒันา 
๑.โรงเรียนควรมีการด าเนินการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ   
๒.ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศภายในโรงเรียน เพือ่ใช้ในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 
๓. การปฏิบัตงิานต้องประสานกบัหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ท าให้การประสานงานขาด 

ความคล่องตัวและล่าช้า 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ : ระดับคณุภาพดีเลศิ 
  

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนหนองแค“สรกิจพทิยา”ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)จัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
กิจกรรม/โครงการที่หลากหลายครูออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือท า ได้ฝึกทักษะ ได้แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น  คิดเป็น ท าเป็นได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ โดยมีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning)เป็นการจัดการเรียนรู้ที่  ใช้รูปแบบการเรียนรู้
หลากหลาย         เช่น การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียน
ไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยโรงเรียน
หนองแค “สรกิจพิทยา” เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียน แบ่งนักเรียนใน  
ห้องเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม  
    ๑. จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จ านวนนักเรียน ๒๐–๒๕ คน/
ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๒. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รปูแบบการสลับกลุ่มนกัเรียนมาเรียน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
ครบทุกกลุม่สาระการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติ  โดยแบ่งนักเรียนในหอ้งเรียนเป็น ๒ กลุม่  
กลุ่มที่ ๑ ล าดับเลขค่ี กลุ่มที่ ๒ ล าดับเลขคู่ สลบักลุ่มมาเรียนที่โรงเรียนวันเว้นวัน จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์บรหิารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) 

มีการปรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google 
Meet, Line, YouTube, DLIT เป็นต้น อีกทั้งมีสื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ครูบ ริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดย
วิเคราะห์ผู้เรียนสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ประมวลการ
สอน(course syllabus) และมีการเช็คเวลาเรียนในคาบเรียน อีกทั้งครูมีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดช้ันเรียนที่ดีโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีการรวมตัว รวมใจ รวมพลังร่วมมือกนั
ของครู ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วางแผน ก าหนดปฏิทินจัดการประชุมครูและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มีการอภิปรายและสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้โดยการนิเทศการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
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จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ค้นหาปัญหา หาสาเหตุแนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมแล้วน าสู่การปฏิบัติและ
การสะท้อนผล สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจรงิ มีขั้นตอนการตรวจสอบ เลือกใช้
เครื่องมือ /วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครู
ทุกคนจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไป
พัฒนาตนเองต่อไป มีการก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปผล น ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

๒. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดย
เริ่มจากการที่โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการมอบหมายให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ จากนั้นโรงเรียนน าหลักสตูรและแผนการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
มาใช้จากนั้นโรงเรียนจัดการด าเนินการตาม โครงการ/กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งมีการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 

 ประเด็นพิจารณา  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ                                                    

                               น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                                 (ระดับดีเลิศ) 

  

 โรงเรียนมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามลักษณะ
ธรรมชาติของวิชา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ  

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ที่เน้นปฏิบัติได้จริงและ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

๒. มีแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถน าไปใช้จัดกจิกรรมได้จรงิ มีรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสม
กับสาระวิชาและผู้เรียน ด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย ที่เนน้ปฏิบัติได้จรงิและเหมาะสมกบักลุม่
ผู้เรียน 
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๓. ผู้เรียนได้รับการ ฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ด้วยกระบวนการที่หลากหลายเน้นปฏิบัติได้จริง 

 

 โดยโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีกระบวนการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จากโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

 โครงการ/กจิกรรม 
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
กระบวนการ Active Learning 

๒ หลักสูตรการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้(IS)  
๓ กิจกรรม กระบวนการ PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๔ กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕ กิจกรรมนิเทศภายใน 
๖ ผลแบบประเมินตนเองมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมดังกล่าวท าให้ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
ปฏิบัติการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกระบวนการ Active Learning นักเรียนสามารถสร้างช้ืนงาน ผลงาน
โครงการ ตามหลักสูตรการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้(IS)  ผู้บริหารและครูบุคลากร ในโรงเรียนมีการ
ร่วมมือ ในการช่วยเหลือแนะน า ให้ก าลังใจกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดผลดีมีคุณภาพ  โ ด ย จั ด
ให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพื่อน าผลไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน
แบบนิเทศเยี่ยมช้ันเรียนอย่างกัลยาณมิตร ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และน าไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
วิชาชีพต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ ท าให้ต้องมีการปรับรูปแบบการ
เรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งครึ่งห้องเรียนสลับกันมาเรียน การสอนออนไลน์ แต่ทั้งนี้ก็ยังคง
เน้นรูปแบบ Active learning รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) วิธีสอนแบบ
โครงงาน (Project Method) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Process) ท าให้
นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ นักเรียนสามารถสรา้งช้ินงาน ผลงาน โครงงาน นวัตกรรมได้ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
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    ประเด็นพิจารณา  ๓.๒ การใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (ระดับดีเลิศ) 

 ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-๑๙ ส่งผลให้มีการจัดการเรียนรู้ในแบบ New 
Normal ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดท าคลิปสื่อการเรียนรูบ้นอินเตอร์เน็ต การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบประชุมกลุม่ 
จาก Application ในแพลตฟอร์ม ต่าง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Skype, Slack และ Microsoft Team  
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น การท าแบบทดสอบหรือประเมินผลด้วย  Google form การตอบค าถามระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้ Kahoot  การใช้ Google Classroom ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในช้ัน เป็นต้น 
ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน มีการจัดท าบัญชีสื่อ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้ อ ง เ รี ยนบริ การกับนั ก เรียน  ครู น า เทคโนโลยีที่ ทั นสมัยมา ใ ช้ ในการจั ดการ เรี ยนการสอน 
มีการเชิญภูมิปัญญาและวิทยากรภายนอกมาสอนนักเรียน  

 แหล่งข้อมูล /หลักฐาน 

 ๑. แผนการจัดการเรียนรู ้

 ๒. รายงานการจัดรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
     โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๓. รายงานผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

 ๔.. รายงานสรปุโครงการนเิทศการจัดการเรียนการสอน 

 ๕. ทะเบียนแหลง่เรียนรู ้

 ๖. รายงานผลการประเมินตนเอง 

 ๗. หนังสอืเชิญภูมปิัญญาท้องถ่ิน ภาพถ่ายกิจกรรม รายงานสรปุผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
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         ประเด็นพิจารณาท่ี  ๓.๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก                       (ระดับดีเลิศ) 

 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีการจัดท าโครงการโรงเรียนเลก็ในโรงเรียนใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ วางแผน ก าหนด
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับช้ัน ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นการ
บริหารงานที่เป็นงานนโยบายหลักของ สพฐ.ในการดูแลนักเรียน อย่างเข้าถึง เข้าใจ และมีเมตตา   โดยการบริหาร
โรงเรียนแบบกระจายอ านาจลงสู่ระดับช้ัน ม.๑-ม.๖ มีครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าระดับช้ัน โดยใช้ค าว่า 
ครูใหญ่   เช่น ครูใหญ่โรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ในโรงเรียนจะมีครูใหญ่จ านวน  ๖  คน มีการบริหารจัด
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน เรื่องการการเรียนการสอน  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  มีครูประจ าวิชาแต่ละระดับช้ัน เป็นทีมงาน  ครูใหญ่จึงมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการศึกษาให้นักเรียนในความรับผิดชอบของตนมีคุณภาพและคุณธรรม ควบคู่กันไป   ส่วน ผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการ ก็จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนและเกินอ านาจของครูใหญ่ จุดเน้นในการบริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและ
คุณธรรมให้กับนักเรียน จากการด าเนินโครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ 

๑.ร้อยละ๘๐ของนกัเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอืทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปญัญาความสามารถและ 

               เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามทีส่ังคมมุง่หวัง 

 ๒. ร้อยละ๑๐๐ของครทูี่ปรึกษา ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ   

     นักเรียน 

 ๓. ร้อยละ๑๐๐ของนักเรียน ได้รบัการดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือจากครูทีป่รกึษาอย่างทั่วถึงและ 

              ตรงตามสภาพของนกัเรียน 

 ๔. ร้อยละ๑๐๐ของครทูี่ปรึกษา ทราบสภาพพื้นฐานทางครอบครัว ความเป็นอยู่ของนักเรียน     

 ๕. ร้อยละ๙๐ ของนักเรียน ได้รับการเยี่ยมบ้าน   

 ๖. ร้อยละ๙๐ ของผูป้กครองนักเรียน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม  ของนักเรียน 

 ๗. ร้อยละ ๗๘.๖๓ มีการจัดการช้ันเรียนด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 ๘. ร้อยละ ๙๐.๖ มกีระบวนการจัดการเรียนรูห้รือกิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริม ใหผู้้เรียนใฝเ่รียนรู้  

               มีวินัยและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

    ๙. ร้อยละ ๙๕.๒๕ มีการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑป์กติ 
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         ประเด็นพิจารณาท่ี  ๓.๔ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน          

                                       (ระดับดีเลิศ) 

 ครูทุกคนได้รับความรู้ในเรื่อง การวัดผล ประเมินผล โดยผู้เรยีนได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัตงิาน ช้ินงาน ใบงาน ประเมินตามสภาพจริง 
โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชา เป็นต้น มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพือ่รบัทราบเกี่ยวกับ 
ผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ กระบวนการพัฒนา 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” ใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA กระบวนการพฒันาเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

 ผลการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ  
โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี ้๑. ครูมีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง โดย
ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน ฯลฯ ที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับเป้าหมาย ๒. ครูมีการบันทึกหลังสอนที่แสดงให้เห็น
ถึงผลที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ น ามาวิเคราะห์ปัญหาตลอดจน
การสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขพัฒนา น าไปสู่การจัดท าวิจัยในช้ันเรียนต่อไป  ๓. โรงเรียนหนองแค “สร
กิจพิทยา” มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล การเรียนในระดับช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ
ได้ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยงานวัดและประเมินผล ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล เช่น การมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ การประเมินผลงานและการประเมินผลงานของตนเอง ทั้งนี้ 
ครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีทันใด เพื่อน าผลสะท้อนไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มข้ึนและมี แนวโน้มติด ๐, ร, มส, มผ ลดลง 
 แหล่งข้อมูล / หลักฐาน 

 ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังแผน 

 ๒. สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          ๓. ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 ๔. กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขนักเรียนติด ๐ ร มส. มผ. 

 ๕. โครงการงานวิจัยและพฒันาคุณภาพการศึกษา  

              - กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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         ประเด็นพิจารณาท่ี  ๓.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุง 
                                       การจัดการเรียนรู้  (ระดับดีเลิศ)   

 

 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการนิเทศภายใน คณะกรรมการ 
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน โดยด าเนินงานวิ ชาการเป็นหลักน ามาวางแผนการนิเทศ 
โดยมี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าบุคคล และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน 
คณะกรรมการนิเทศจัดท าแบบการนิเทศเยี่ยมช้ันเรียน โดยให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการเรียนการสอน
หรือเยี่ยมช้ันเรียน เพื่อน าข้อบกพร่องมาพัฒนาการเรียนหรือเยี่ยมช้ันเรียน เพื่อน าข้อบกพร่องมาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จัดให้มีการนิเทศภายใน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการสรุป ประเมินผลและรายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และน า
ข้อบกพร่องมาพัฒนาต่อไป  

 โรงเรียนได้มีการจัดท าช่ัวโมง PLC ในตารางสอนของครู เพื่อให้ครูมีการใช้เวลาดังกล่าวร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด าเนินการชุมชนชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการบันทึกการประชุมเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาการสอนของครู 

 ผลการด าเนินการครูได้รับการนิเทศเยี่ยมช้ันเรียน แบบกัลยาณมิตร ทุกคน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  
ครูมีการประชุมกลุ่มของตนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) มีการบันทึกรายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

 ๑. การจัดกจิกรรมชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

 ๒. แผนการจัดการเรียนรู ้

 ๓. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    โรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา” (MOU) 
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๓. จุดเด่น  

๑) ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลกัสูตร จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ที่แสดง
ถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างผู้เรียนกับครู และการท างานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดง ให้เห็นถึงการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒) ครูมีการวางแผน จัดท า จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ  การจัดการเรียน   
การสอนแบบผสมผสาน และน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน  การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน 
Platform ต่างๆ เ ช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, DLIT เป็นต้น พร้อมทั้ งสร้าง     
โอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความ รู้ด้วยตน เอง จากสื่อที่หลากหลาย 

 ๓) ครูใช้การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้และ  พัฒนาการ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยสนับสนุนให้ครูได้
บันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพื่อทราบความส าเร็จและปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อน าผลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย 

๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศช้ันเรียน และให้ข้อมูล สะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน  รูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการ  เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนส าคัญ 

๒.ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด เพื่อมุ่งเน้น  ให้ผู้เรียน
สามารถคิดค้น เสาะหาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้ตรงกับ ความต้องการของสังคม
ในปัจจุบันและอนาคตในยุคการศึกษา ๔.๐ เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม  

๓. ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และ ให้ข้อมูลสะท้อนกลบั
การเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล และแนวทางการพฒันา 

 

 โรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้  

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าร้อยละ สรปุผลการ
ประเมิน  เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับด ี ระดับดเีลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ระดับด ี ระดับด ี ตาม
เป้าหมาย 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

 

๘๐.๘๙  

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๗๔ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

๘๑.๑๑  

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

๘๖.๕๘  

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

๘๗.๘๕  

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

๖๑.๖๘  

๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีดีต่องาน
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๖ 
ได้ระดับดีข้ึนไป  

๙๖.๗๗  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าร้อยละ สรปุผลการ
ประเมิน  เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน ระดับดเีลิศ ระดับยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ ๙๕ได้
ระดับดีข้ึนไป 

๙๗.๙๗  

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๕ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

๙๙.๓๖  

๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๓ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

๙๙.๖๗  

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๓ ได้
ระดับดีข้ึนไป 

๙๓.๑๗  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ  

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ  ดีเลิศ   

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดีเลิศ ดีเลิศ  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน  เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ             
ดีเลิศ 

 จาก ตารางที่ ๓.๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  พบว่า มาตรฐานที่ ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 เมื่อพจิารณารายประเด็นพจิารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๑๑ ประเด็นพิจารณาสงูกว่า
เป้าหมาย จ านวน ๑๐ ประเด็นพิจารณา   

๑. จุดเด่น 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกจิกรรมต่างๆส่งผลใหโ้รงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา”น าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นกลไกที่ส าคัญที่สามารถขับเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักการทีส่ าคัญ ได้แก่ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน 
และเป็นการแสดงความรบัผิดชอบทีส่ามารถตรวจสอบได้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน สรปุผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีจุดเด่นของแต่ละ
มาตรฐานดังต่อไปนี ้

๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ยังคงสง่ผลต่อการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ
ผสมผสาน แต่ยังคงเน้นการพฒันาให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
และค่านิยมตามที่ สถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกัน
บนความแตกต่าง ของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญกูตเวที โดยผลการประเมินตนเองในรายการดงักล่าวอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดทุกประเด็นพิจารณา 
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๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมี 
กระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 
มีการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมกันด าเนินงานโดยบรรลุผลตามแผน พัฒนา
การศึกษาเกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา การจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยส่งเสริมให้ครู บุคลากร  มี
ความเชียวชาญในวิชาชีพตลอดจน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 
๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ครูผูส้อนมีแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคิดและสง่เสริมให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบัติจริง ด้วย กิจกรรม
แบบ Active Learning ทีเ่น้นการน าไปประยุกต์ใช้ได้จรงิในชีวิตมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่
สอดคล้องกบัการจัดการเรียน   การสอนแบบผสมผสาน และน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการ
เรียนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube 
เป็นต้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกสาขาวิชา ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน วิชาชีพและ
มาตรฐานวิทยฐานะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนเิทศช้ันเรียน 

  ๒. จุดท่ีควรพัฒนา 

๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

    โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน เขียนให้มีความคล่องมากข้ึน โดยควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรี ยนให้เข้าร่วม
กิจกรรมคลินิกภาษาแก้ปัญหาอ่านไม่คล่อง เขียน ไม่คล่อง  พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการ
แสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในห้องเรยีนโดยใช้สื่อการเรียนรู้
และนวัตกรรมที่ทันสมัยรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

     โรงเรียนควรมีการด าเนินการ พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ  ควรมีการพฒันาการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมลูให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบรหิาร
ของโรงเรียน ให้มีความเช่ือมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของงาน 

 
๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ควรมีส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลายในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ   ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะกระบวนการคิด เพื่อมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้ตรงกับ ความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตในยุคการศึกษา ๔.๐ เปลี่ยนผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม  
 

แนวทางพฒันาสถานศกึษาในอนาคต  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ 

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการพฒันา
สถานศึกษาในอนาคต มีดังต่อไปนี ้

          ๑. มีการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) 
มาใช้ในการบรหิารจัดการภายในโรงเรียน 

๒. การสง่เสรมิและสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ โดยใช้กระบวนการ PLC และการจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นรปูธรรมอย่างมี 

คุณภาพ 

๓. ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาครู ในการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ และเก็บเป็นคลงัความรูส้ าหรับการจัดการศึกษา 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. ส่งเสรมิสนบัสนุน ให้ครูผูส้อนได้พฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนาผู้เรียน  
    ในศตวรรษที่ ๒๑ และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. การรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างข้อสอบทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของ 

การประเมิน O-NET ทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓,๖ ทั้ง ๕ รายวิชา  
๓. การพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัตงิานครูทกุคน  
๔. การสนบัสนุนจากภาครัฐ เอกชน องค์กร เครือข่าย ด้านงบประมาณ 
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา 
ที่  ๐๙๑ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานประกันคุณภาพภายในและ 
พฒันาเครื่องมือประเมินคณุภาพการศกึษา   

  

 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา” ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบหลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้จัดท าแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาแต่

ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและเป็นกลไกใน

การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือ ม่ันให้กับ

สังคม ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ ๓๙ มาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ หมวดที่ ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มอบอ านาจการบังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายทวน  เที่ยงเจรญิ ผู้อ านวยการโรงเรียนสระบรุีวิทยาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๑.๓  นายส าราญ ทองสุข คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

๑.๔  นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๑.๕  นางกฤตยา  สมปอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๑.๖  นางสาววันทนา  ปั้นวงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๑.๗  นายภาคิณ  บุบผาลา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
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๑.๘  นางรัชนีย์  เลิศหัสดรีัตน์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

๑.๙  นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธ์ิ หัวหน้างานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี  ก าหนดนโยบายและแผนงาน การควบคุมและก ากับดูแล การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
การให้ค าปรึกษาแนะน า อ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี ้

     มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 

๑. นางรัชนีย์  เลิศหสัดีรัตน์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอชิรญา  กองค า กรรมการ 
๓. นายชาลี  ขุนสูงเนิน กรรมการ 
๔. นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ กรรมการ 
๕. ว่าที่ร้อยตรหีญงิพนิดา  สามงามนิม่ กรรมการ 
๖. นางอารี  ค าปู่ กรรมการ 
๗. นายวรินทร  ตันติรัตน์ กรรมการ 
๘. นายสุเชษฐ์  ชูคง กรรมการ 
๙ นางสาวพิมพล์ภัส  ค าโตนด กรรมการ 
๑๐. นายยุทธนา  ผาสุขธรรม กรรมการ 
๑๑. นางวราภรณ์  ผาแสง กรรมการ 
๑๒.  นางนงลกัษณ์  สวัสดีวงษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสุภาพร  มะลิวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๑. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ตามหลกัสูตรแกนกลางในแต่ละระดบัช้ัน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางสาวอชิรญา  กองค า  
                  ๒) นางสาวจันทรเ์พ็ญ  พวงแก้ว  
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแตล่ะระดับช้ัน ตั้งแต่ระดบั ๒.๕ ข้ึนไป 
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 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นายสุเชษฐ์  ชูคง  
                ๒) นางสาวนันทิกานต์  จันทบูรณ์    
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ วัดผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางใน 
แต่ละระดบัช้ัน ตั้งแต่ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป  
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางนงลกัษณ์  สวัสดีวงษา  
                ๒) นางธนิดา  วงค์อินตา  
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
     ๑. ผู้เรียนมีผลงานจากการท าโครงงานกลุม่ หรอืมีช้ินงานจากโครงงานในรายวิชาอื่นๆ และสามารถ
อธิบายหลกัการ แนวคิด ข้ันตอนการทางานและปญัหาอุปสรรคของการทางานได้ 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นายชาลี  ขุนสูงเนิน  
                 ๒) นายทินวัฒน  พุ่มบัว  
    ๒. ผู้เรียนมผีลงาน/โครงการ/โครงงาน ที่ได้เข้าร่วม /การแข่งขัน การแสดงผลงาน ทางวิชาการ
ตั้งแต่ระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศและระดบันานาชาติ 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางสุชิรดา  ศรีอนุศิษฏ์  
                 ๒) นางสาวนิภาพรรณ  แก้วอนันต์  
 
๓) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
   ๑. ผู้เรียนในรายวิชา IS ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ และ ๕ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมความรู้และสร้างองค์ความรู้ ทีม่ีระดบัผลการเรียนตัง้แต่ระดับ ๒.๕ ข้ึนไป 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางศุภราภรณ์  แปลกจิตร  
                 ๒) นางสาววริสรา  หล้าชิต  
  ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างช้ินงาน/ผลงานการศึกษาค้นคว้า/ โครงงาน/โครงการ /ผลงาน/
ผลผลิต ทีเ่กิดจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑)  นายศุภณัฐปรัชญา ท านุ   
                 ๒) นางสาวเต็มรัตน์ เขียวคราม  
                 ๓) นางชาลิสา   อินทรสอน  
                 ๔) นายคมสันต์  ทัพแสง  
                 ๕) นายสุธิพงษ์ สีหะวงษ์  
                 ๖) นางชุติมา  เกษมเนตร  
                 ๗) นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี  
                 ๘) นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง  
                 ๙) นายธนกร กระแสร์นุช  
               ๑๐) ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต พรเจรญิจิตร  
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๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑. ผู้เรียนทกุคนมีสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ digital technology และการสื่อสาร  
ด้วยการใช้อีเมล์ของโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” สาหรบัการเรียนการสอนผ่าน google 
application for education ได้ถูกต้องตามพรบ.คอมพิวเตอร ์
 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางนงนุช  วามะเกตุ  
                  ๒) นางสาวเสาวนีย์  ก่ าน้ าผึ้ง  
                  ๓) นางณัฏฐยา รื่นภาคยนตร์  
                  ๔) นางสาวปรียาพร   โพธิรินทร ์  
                  ๕) นายธนกร  กระแสร์นุช  
                  ๖) นางสาวสุลาวัลย ์แผงศร ี  
                  ๗) นายยศกร นิ่มจันทร ์  
   ๒. ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างช้ินงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่มีความเหมาะสม 
ตามระดับช้ันได้อย่างน้อย ๑ ช้ินงาน 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางสาวพิมพล์ภัส  ค าโตนด  
                  ๒) นางสาวชัชญาภา  ฉัตรทอง  
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๑. ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ 
๒.๕ ข้ึนไป 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางสินีนาฏ  สุทธิประทีป  
                  ๒) นางณัฏฐยา  รื่นภาคยนตร์  
       ๒. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนทุก
รายวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี ใจสุข  
                  ๒) นางสาวกาญจนา  แสงสุด  
๖) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    ๑. ผู้เรียนทกุคนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ที่ตนเองสนใจอย่างน้อย ๑ อาชีพ 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นายวรินทร   ตันติรัตน์  
                  ๒) นายเชษฐา   กวางทอง  
                  ๓) นางผ่องศรี  รื่นถวิล  
                  ๔) นางศุภราภรณ์  แปลกจิตร  
                  ๕) นายณพัชรพร รื่นเริง  
                  ๖) นางสาวขวัญใจ ต้นมาล ี  
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    ๒. ผู้เรียนทกุคนเข้ารบัการศึกษาต่อในระดับการศึกษาทีสู่งข้ึน 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางวราภรณ์  ผาแสง  
                 ๒) นางสาววันดี  แจ่มปัญญา  
                 ๓) ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  พรเจรญิจิตร  
                 ๔) นางสาวศิริพร  ปฏิเวท  

 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๑. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ ๒ ข้ึนไป 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นายปัญญา  จันทร์แจ่ม  
                 ๒) ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข  
                 ๓) นางสาวณฐริณีย์  หารทา  
                 ๔) นางสาววรัญญา  ปานทอง  
                 ๕) นายภัสดาทร  เหล่าวงค์  
                 ๖) นายทินวัฒน  พุ่มบัว  
                 ๗) นางสาริศา บุญแลบ  
                 ๘) คณะกรรมการเสริมสร้างและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมที่พึงประสงค์                
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๑) ผู้เรียนทกุคนเข้าร่วมกจิกรรม วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถ่ิน และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ  
                ๒) นางสาวณัฏธิภา  จันทร์ค า  
                ๓) นางสาวสุพัตรา  สาจันทกึ  
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๑. ผู้เรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาสีภายในสถานศึกษา           

กิจกรรมสรกิจนิทรรศ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมประกวดหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน กิจกรรม

สัปดาห์วทิยาศาสตร์ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันวัฒนธรรม อยา่งน้อย ๒ 

กิจกรรมขึ้นไป 

 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นายยุทธนา  ผาสุขธรรม  
                 ๒) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สามงามนิ่ม  
                 ๓) นางสาวศิมาพร  ภูโสภา  
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                 ๔) นางสาวอรกมล  ช่วยท้าว  
                 ๕) นางสาวยุพยงค์  สมสกุล   
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
   ๑. ผู้เรียนมีน้ าหนักอยู่ในเกณฑท์ี่เป็นไปตามเกณฑ์การเจรญิเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของ 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย  
   ๒. ผู้เรียนมีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ทีเ่ป็นไปตามเกณฑก์ารเจรญิเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของ 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) ว่าที่ร้อยตรหีญงิพนิดา  สามงามนิม่  
                 ๒) นายภูรินท์  วัวล าพอง  
                 ๓) นายกรกต  วงษา  
                 ๔) นายวรยส  ห้วงสมทุร  
                 ๕) นายรัตนพล  พลราษฎร์  
                 ๖) นายสุธิพงษ์ สีหะวงษ์  
                 ๗) นางสาวศิริลักษณ์  พุฒซ้อน   
๓. ผู้เรียนผ่านการประเมินกจิกรรมสาธารณประโยชน์  
 ผู้รับผิดชอบ ๑) นายยุทธนา  ผาสุขธรรม  
                 ๒) นางสาวยุพยงค ์ สมสกุล      
๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ของผูเ้รียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 ผู้รับผิดชอบ ๑) นายณัฐพงศ์  ฉตัรเกษ  
                ๒) นางวริษา  เจริญผล  

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. นางอัมรา  พินธะ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจริาพัชร แข็งบุญ กรรมการ 
๓. นางรัชนีย์  ถินกลาง กรรมการ 
๔. นางรัชนีย์  เลิศหสัดีรัตน์ กรรมการ 
๕. นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. นางสินีนาฏ  สุทธิประทีป กรรมการ 
๗. นายกล้า  ลานุสัตย์ กรรมการ 
๘. นายอมฤทธ์ิ  ยาวศิริ กรรมการ 
๙ นายปัญญา จันทร์แจ่ม กรรมการ 
๑๐. นายสุเชษฐ์  ชูคง กรรมการ 
๑๑. นางสาวสริิวรรณ สารประดิษฐ ์ กรรมการ 
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๑๒.  นางสาวเสาวนีย์  ก่ าน้ าผึ้ง กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางชุติมา  เกษมเนตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

๒.๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       ๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางสาวเสาวนีย์  ก่ าน้ าผึ้ง  
 ๒) นางสาวปิยธิดา  เดชจบ  
 ๓) นางสาวสริิลกัษณ์  ซิยัง  
 ๔) นายปัญญา  ดินไธสง  
 ๕) นายคมสันต์  ทัพแสง  
 ๖) นายวีระเนตร  ขุนต่างตา  
 ๗) นางสาวชัชญาภา  ฉัตรทอง  
 ๘) นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธ์ิ  
 ๙) นางสาวณัฎธิภา  จันทร์ค า  
 ๑๐) คณะกรรมการงานแผนงานกลุม่สาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ๑. สถานศึกษามีกระบวนการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 
และการบรหิารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง  
                ๒) นางรัชนีย์  เลิศหัสดีรัตน์  
                ๓) นางสาวเสาวนีย์  ก่ าน้ าผึ้ง  
                ๔) นางรัชนีย์  ถินกลาง  
              ๕) นางศุภราภรณ์ แปลกจิตร  
                ๖) นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ  
                ๗) ว่าที่ร้อยตรีหญงิเกศินี  ใจสุข  
                ๘) นางสาวกัลยาณี  จันทมลฑา  
                ๙) นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธ์ิ  
     ๒. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดบัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดบัสากล 
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 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นายธนกร  กระแสร์นุช  
                 ๒) นายจิตติกร พรมบ ารงุ  
๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ                  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๑. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาทกุปีการศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการปรบัปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน ผูท้ี่มสี่วน
เกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
๓. สถานศึกษาเปิดกจิกรรมชุมนมุที่มากกว่า ๑๐๐ ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลมุทุกกลุม่สาระ
การเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน 
๔. สถานศึกษาเปิดรายวิชาเลือกเสรีให้นกัเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 
๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางรัชนีย์  เลิศหสัดีรัตน์  
                 ๒) นายภัสดาทร  เหล่าวงค์  
                 ๓) นางธนิดา  วงค์อินตา  
                 ๔) นายณัฏฐพล มินาลัย  
                 ๕) คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
๑. สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการในการพฒันาทางวิชาชีพของครูและบุคลากร  
  ผู้รับผิดชอบ ๑) นางรัชนีย์   ถนิกลาง  
๒. สถานศึกษามีโครงการพฒันาและส่งเสริมครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจและ 
ความต้องการของสถานศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ ๑) นางสุภาพร  ค าพุม่  
๓. สถานศึกษามีการจัดอบรมพฒันาครูด้านการใช้หรอืการพัฒนาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ (digital 
technology) ด้วย Application ที่หลากหลาย เช่น การใช้ Google Application for education, 
Zoom เป็นต้น  
 ผู้รับผิดชอบ ๑) นางสาวพิมพล์ภัส ค าโตนด  
๔. สถานศึกษามีการศึกษาดูงานหรอืแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรม PLC ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข  
๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๑. สถานศึกษามีการติดตั้งอปุกรณ์โสตทัศนปูกรณ์หรอืโปรเจคเตอร์ หรือเครื่องฉายแผ่นทบึแสงใน
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหอ้งเรียน 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางสุชิรดา  ศรีอนุศิษฏ์  
                  ๒) นางสาวอชิรญา  กองค า  
                  ๓) นางนงลักษณ์  สวัสดีวงษา  
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                  ๔) นายชาลี  ขุนสูงเนิน  
                  ๕) นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ  
                  ๖) ว่าที่ร้อยตรีหญงิพนิดา  สามงามนิ่ม  
                  ๗) นางอารี  ค าปู่  
                  ๘) นายวรินทร  ตันติรัตน์  
                  ๙) นายสุเชษฐ์  ชูคง  
                  ๑๐) นางสาวพิมพ์ลภัส  ค าโตนด  
                  ๑๑) นายยุทธนา  ผาสุขธรรม  
                  ๑๒) นางวราภรณ์  ผาแสง  
   
     ๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรงุ และรกัษา ความปลอดภัยของอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนเพือ่การเรียนรู้ใน
ทุกมิติ (EESD) 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นายอมฤทธ์ิ  ยาวศิริ  
                  ๒) นางสาริศา บุญแลบ  
                  ๓) นางชุติมา  เกษมเนตร  
     ๓. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหลง่เรียนรู้ หอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
มากกว่า  ๘ แห่ง 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นายศิวชัย ชุดขุนทด  
                 ๒) นางสาวรัชนีภรณ์ ทาตัน  
                 ๓) นางสาวณฐริณีย์  หารทา  
                 ๔) นางสาวสายฝน  รามมะเริง  
                 ๕) นายวรยส  ห้วงสมทุร  
                 ๖) นางสาริศา บุญแลบ  
                 ๗) นางศุภราภรณ์  แปลกจิตร  
                 ๘) นางสาวสริญญา วรสิทธ์ิ  
                 ๙) นายยศกร  นิ่มจันทร ์  
               ๑๐) นางสาวศิริพร  ปฏิเวท  
               ๑๑) นางสาวจันทร์เพญ็  พวงแก้ว  
๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. สถานศึกษามีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยส าหรบัใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

และการบรหิารจัดการ 
    ผู้รับผิดชอบ  ๑) นางกิตติยา  ปุ่นเอือ้ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
                     ๒) นางสาวจิราพัชร  แข็งบุญ   
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                     ๓) นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฏ์  
 ๒. สถานศึกษามีการเช่าซื้อ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๒๐๐/๑๐๐ Mbps 

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบรหิารจัดการ 
    ผู้รับผิดชอบ  ๑) นายธนกร  กระแสร์นุช  
 ๓. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้  

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
    ผู้รับผิดชอบ  ๑) นางกฤตยา สมปอง     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
                    ๒) นางสาวสิรลิักษณ์ ซิยัง  
                    ๓) นางสาวณัฏธิภา  จันทร์ค า  

 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชนีย์  เลิศหสัดีรัตน์ กรรมการ 
๓. นางสาวอชิรญา  กองค า กรรมการ 
๔. นางนงลกัษณ์  สวัสดีวงษา กรรมการ 
๕. นายชาลี  ขุนสูงเนิน กรรมการ 
๖. นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ กรรมการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรหีญงิพนิดา  สามงามนิม่ กรรมการ 
๘. นางอารี  ค าปู่ กรรมการ 
๙ นายวรินทร  ตันติรัตน์ กรรมการ 
๑๐. นายสุเชษฐ์  ชูคง กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิมพล์ภัส  ค าโตนด กรรมการ 
๑๒.  นายยุทธนา  ผาสุขธรรม กรรมการ 
๑๓. นางวราภรณ์  ผาแสง กรรมการ 
๑๔ ว่าที่ร้อยตรหีญงิเกศินี ใจสุข กรรมการและเลขานุการ 
๑๕ นายจิตติกร  พรมบ ารงุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๑. ครูมีการสร้างหรือการพฒันาหลักสูตร ระดบัคุณภาพระดบั ๓ ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน                
การปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรยีนการสอนของครูโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” 
๒. ครูมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ระดับคุณภาพระดบั ๓ ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนหนองแค “สรกจิพทิยา” 
๓. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพระดับ ๓ ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
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 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางธนิดา วงค์อินตา  
                  ๒) นายจิตติกร  พรมบ ารุง  
                  ๓) นางสาวนิภาพรรณ  แก้วอนันต์  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
๑. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูท้ี่แยบยล โดยใช้สื่อ เครื่องมือ รปูแบบ เทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลาย 
ที่มีประสทิธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับคุณภาพระดับ ๓ ข้ึนไป ตามเกณฑม์าตรฐาน 
การปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรยีนการสอนของครูโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” 
๒. ครูมีการเลอืก การคัดสรร ใช้ สร้างและ พัฒนาสือ่เทคโนโลยีทางการศึกษา (digital technology) 
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ระดับคุณภาพระดับ ๓ ข้ึนไป ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางสาวพิมพล์ภัส  ค าโตนด     
                 ๒) นางณัฏฐยา   รื่นภาคยนตร์      
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑. ครูมีผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดบัมากขึ้นไป 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางวราภรณ์  ผาแสง  
                ๒) นางธนิดา  วงค์อินตา  
๒.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศช้ันเรียน 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางสาวสริิวรรณ สารประดิษฐ ์  
                 ๒) ครูที่ปรกึษาทุกระดับช้ัน  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๑. ครูมีการวัดและประเมิน อย่างนอ้ย ๓ วิธีต่อรายวิชา 
 ผู้รบัผิดชอบ  ๑) นางสินีนาฏ  สุทธิประทีป  
                  ๒) นางสาวสุธิตา   วิชาธรรม     
                  ๓) คณะกรรมการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ๒. ครูทุกคนมีการให้ข้อมลูจากการประเมินผู้เรียนย้อนกลบัแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นายเชษฐา  กวางทอง  
                 ๒) นางสาวกมลวรรณ  จันทร       
                 ๓) คณะกรรมการงานวิจัยกลุม่สาระการเรียนรู้  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ครูมีการน าผลการประเมินผู้เรียนหรือข้อมูลที่เกิดข้ึนระหว่างการจัดการเรียนรู้ หรือผลการนิเทศ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสะท้อนผลการจัดกจิกรรมการเรียนรูจ้ากผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรงุและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ผู้รบัผิดชอบ ๑) นางสาวภัคธีมา ไชยสิทธ์ิ  
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                 ๒) ว่าที่ร้อยตรีหญิง เกศินี  ใจสุข  
                 ๓) นางณัฏฐยา  รื่นภาคยนตร์  

หน้าท่ี   ๑.  ศึกษาตัวบ่งช้ี รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล  ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 

             ๒.  ส่งผลการประเมินตรวจสอบ  ทบทวน  ให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดท า SAR  
                    (Self  Assessment  Report) 
๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
 ๑. นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธ์ิ     ประธานกรรมการ                                      

 ๒. นางสาวเสาวนีย์  ก่ าน้ าผึ้ง     กรรมการ 

     ๓.  นางสุภาพร  มะลิวงษ์      กรรมการ 

 ๔.  นางชุติมา  เกษมเนตร     กรรมการ 

 ๕.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข     กรรมการ 

 ๖. นายจิตติกร  พรมบ ารงุ     กรรมการ 

๗. นางนงลกัษณ์  สวัสดีวงษา     กรรมการและเลขานุการ                                          
 

       ให้ผู้ที่ได้รบัการแตง่ตั้งทกุคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายใหส้ าเรจ็เรียบร้อยทุกประการ 

   ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

                          (นายมนูญ  ชัยสูงเนิน) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” 
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ประกาศโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

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

ด้วยโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
เครื่องมือส าคัญในการจัดการเรยีนการสอนและการสง่เสรมิการเรยีนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลถึุงซึ่งคุณลักษณะตามที่ 
หลักสูตรก าหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติประจ าปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั่วไป 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
  

    ประกาศ ณ วันที่    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

        (นายมนูญ  ชัยสูงเนิน) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแค “สรกจิพิทยา” 
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ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                           
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา2564 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 75.00 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 74.00 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 82 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 85 
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60 
๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 86 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 95 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 95 
๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 93 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 91 

  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดเีลิศ 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดเีลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  รอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดเีลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดเีลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ระดับดเีลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับดเีลิศ 
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ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                            

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

(ต่อ) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา2564 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ระดับดเีลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดเีลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดเีลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดเีลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู ้
ระดับดเีลิศ 

  
สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ระดบัดีเลศิ 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย
พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางในแตล่ะระดับช้ันต้ังแต่ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 1.2  นักเรียนร้อยละ ๕5 มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางในแต่ละระดบัช้ันต้ังแต่ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 1.3 นักเรียนร้อยละ 55 มีทักษะในการคิดค านวณ จากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง
ในแต่ละระดบัช้ัน ตั้งแต่ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ัญหา 
 2.1 นักเรียนร้อยละ 74 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ัญหา ในระดับดีข้ึนไป 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.1 นักเรียนร้อยละ 82 มีผลงานจากการท าโครงงาน สิง่ประดษิฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิดข้ันตอน

การท างาน และปญัหาอปุสรรคของการท างานได ้
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 4.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ digital technology และการสื่อสารด้วยการ

ใช้อีเมล์ ของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา” สาหรบั การเรียนการสอนผ่าน google application for 
education ได้ถูกต้องตามพรบ.คอมพิวเตอร ์

 4.2 นักเรียนทุกคนสามารถสร้างช้ินงานที่เกิดจากการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเหมาะสม  
ตามระดับช้ันได้อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 
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5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ข้ึนไป  
 5.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบั 2.5 ข้ึนไป  
 5.3 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบั 2.5 ข้ึนไป  
 5.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ(คอมพิวเตอร)์ ระดับ 2.5 ข้ึนไป  
 5.5 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3.0 ข้ึนไป  
 5.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3.0 ข้ึนไป  
 5.7 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ข้ึนไป  
 5.8 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ ระดับ 3.0 ข้ึนไป  
 5.9 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบั 2.5 ข้ึนไป  
 5.10  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ระดับ ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6 

ระดับโรงเรียนทุกรายวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดบัชาติทกุรายวิชา 
6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 6.1 ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
 6.2 ผู้เรียนทุกคน เข้ารบัการศึกษาต่อในระดบัการศึกษาทีส่งูข้ึนหรือประกอบอาชีพ 
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 1.1 ผู้เรียนร้อยละ ๙5 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 2.1 นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกจิกรรม วันส าคัญทางศาสนาหรือประเพณีของท้องถ่ิน หรือมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อปีการศึกษา  
 2.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย ในระดบัดีข้ึนไป

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 2.3 นักเรียนร้อยละ 95 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและความภุมิใจในความเป็นไทย ในระดับดีเยี่ยมตาม

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 3.1 นักเรียนร้อยละ 93 มีผลการประเมินการเข้าร่วมกจิกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการยอมรบัและอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ เช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ในระดับดเียี่ยมตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
 
 



หนา้  ๘๖ 

 

 

 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 
 4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑท์ี่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเตบิโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสา

นักโภชนาการ กรมอนามัย ข้อมูลจาก DMC 
 4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนสงูอยู่ในเกณฑ์ทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเตบิโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของ

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย ข้อมลูจาก DMC 
 4.3 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 
 4.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินจุดแข็งและจุดออ่น (SDQ) ของผู้เรียน อยู่ในเกณฑป์กต ิ

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดบัดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 2.1.1 สถานศึกษามีแผนการพัฒนาการศึกษาที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานและสามารถตรวจสอบได ้
2.2 สถานศึกษามีระบบบรหิารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้

ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ไว้ อยู่ในระดับดเีลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 2.2.1 สถานศึกษามีกระบวนการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา) และการบรหิารจัดการตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
 2.2.2 สถานศึกษามีระบบนเิทศภายในของสถานศึกษา  มีการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันาการศึกษา 

ทั้งในระดบัท้องถ่ิน ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดบัจังหวัด ระดับประเทศและระดับ
สากล 

2.3 สถานศึกษามีการด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย อยู่ในระดับดีเลิศ ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

 2.3.1 สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทกุปีการศึกษา 
 2.3.2 สถานศึกษามีการปรบัปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน ผูท้ี่มี

ส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษาในอนาคต 
 2.3.3 สถานศึกษาเปิดกจิกรรมชุมนุมทีม่ากกว่า ๑๐๐ ชุมนุมต่อปกีารศึกษา โดยครอบคลุมทกุกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน 
 2.3.4 สถานศึกษาเปิดรายวิชาเลือกเสรีให้นกัเรียนได้เลอืกเรียนตามความถนัดและความสนใจของ

ผู้เรียน 
 2.3.5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

มากกว่า 30 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
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2.4 สถานศึกษามีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา  

 2.4.1 สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการ ในการพฒันา ทางวิชาชีพของครูและบุคลากร  
 2.4.2 สถานศึกษามีโครงการพฒันาและสง่เสรมิครูใหม้ี ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจ

และ ความต้องการของสถานศึกษา  
 2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามกีารจัดท าแผนพฒันาตนเอง (ID Plan) 
 2.4.4 สถานศึกษามีการศึกษาดูงานหรอืแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดกจิกรรม PLC ในทุกกลุม่

สาระการเรียนร ู
2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่

ในระดับดีเลิศ ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา  
 2.5.1 สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หรอืโปรเจคเตอร์ หรือทีวี ในห้องเรียนและ 

ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหอ้งเรียน  
 2.5.2 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรงุ และรักษา ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และ

สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิ เพื่อการ พฒันาอย่างยั่งยืนเพื่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.5.3 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหลง่เรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิาร ที่สอดคล้องกบัการเรียนรู้ 
มากกว่า ๘ แห่ง 

2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารและการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดเีลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 2.6.1  สถานศึกษามีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยสาหรบัใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการบรหิารจัดการ 

 2.6.2 สถานศึกษามีการเช่าซื้อ การติดตัง้ระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วไม่ต่ ากว่า 200/100 Mbps ที่
เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  

 2.6.3 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการใหบ้รกิารข้อมลูสารสนเทศเพื่อใช้ ในการ
บรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 
 3.1.1 ครูทุกคนมีการสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตร ระดับคุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
 3.1.2 ครูทุกคนมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ระดับคุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน         

การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา 
 3.1.3 ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพระดับ 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน          

การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.2.1 ครูทุกคน มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้สื่อ เครือ่งมอื รูปแบบ เทคนิคและวิธีการอย่าง

หลากหลาย ทีม่ีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับคุณภาพระดบั 3 ข้ึนไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนหนองแค “สร
กิจพิทยา” 

 3.2.2 ครูทุกคน มีการเลือก การคัดสรร ใช้ สร้างและ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (digital 
technology) และแหลง่เรียนรู้ เพือ่นาไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน
สอดคล้องกบัเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้                    
ระดับคุณภาพระดบั 3 ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครู โรงเรียนหนองแค “สรกิจพทิยา”  
 

3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.3.1 ครูทุกคนมผีลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง อยู่

ในระดับมากขึ้นไป  
 3.3.2 ครูร้อยละ 80 ให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศช้ันเรียน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
 3.4.1 ครูทุกคนมีการวัดและประเมิน อย่างน้อย ๓ วิธี ต่อรายวิชา 
 3.4.2  ครูทุกคนมีการให้ข้อมูลจากการประเมินผูเ้รียนย้อนกลบัแก่ผูเ้รียนเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู ้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการจัดการเรียนรู้ 
 3.5.1 ครูทุกคนมีการนาผลการประเมินผู้เรียนหรือข้อมูลที่เกิดข้ึนระหว่างการจัดการเรียนรู้ หรือผลการ

นิเทศ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ากผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
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