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ค าน า 

 
 กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดพร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนิน งาน 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันท่ี 6  
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา      

ดังนั้น โรงเรียนขามแก่นนคร จึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีจะน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
ท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม และน าเสนอแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อ
พัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น  จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2562  ฉบับนี้  โรงเรียนขามแก่นนคร หวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ได้เป็นอย่างดี จึงขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ 
 
 
 
                                                             (นายศุภกิจ สานุสัตย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                               30 เมษายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

        โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ต้ังอยู่เลขท่ี 100 หมู่ 15 ต าบลศิลา  อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เปิดท าการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  มีจ านวนนักเรียน 1,605 คน  มีบุคลากร จ านวน  92 คน โรงเรียนได้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – 
Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

90.80 
85.65 
95.94 

5 
4 
5 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

96.19 5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 95.66 5 ยอดเยี่ยม 
  
 ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2559 – 25562 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
โดยการจัดท าโครงการ จ านวน 6 โครงการ และแยกเป็นกิจกรรม จ านวน 204 กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาครบถ้วนและมีการน าสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา  
 นอกจากนี้เพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นโรงเรียน
ได้ก าหนดแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ (Visions) 
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ “ภายในปี 2563 โรงเรียนขามแก่นนครมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และมี
พันธกิจ (Mission) 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานสากล  2) ส่งเสริมครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะและห่างไกลยาเสพติด 5) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพและสร้างภาคีเครือข่าย 6) พัฒนา
สถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัด 
การเรียนการสอน และ 7) ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) นอกจากนี้ โรงเรียนขามแก่นนคร ยังขับเคล่ือน 
การด าเนินงานด้วยกลยุทธ์ (Strategies) ท้ัง 5 ได้แก ่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการด้วย
ระบบคุณภาพและการจัดการเรียนการสอน พร้อมท้ังส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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 โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 และด้านการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 
และการคิดค านวณ เพื่อให้ผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวช้ีวัดด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สูงขึ้นในระดับยอดเยี่ยม 

  นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี คือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้มาตรการ 5 ด้าน 
ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ด้วย KKN-MODEL และนวัตกรรม SIAO MODEL 

  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World-Class Standard) และยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) 
 
 

                                                 ลงนาม   
            (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
                                                         วันท่ี 12  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค 

ง 



                  5 
 

 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1.1.1 ลักษณะขององค์กร 
ชื่อ   โรงเรียนขามแก่นนคร 
ที่อยู่   100 หมู่ท่ี 15 ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
โทรศัพท์  0-4324-1720     โทรสาร    0-4324-1720 
เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 48 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 1,605 คน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 92 คน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา     : นายศุภกิจ  สานุสัตย์          โทรศัพท์ 08-0369-6991  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายนพดล   สิงหศรี           โทรศัพท์ 09-3538-0326 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      โทรศัพท์ 08-1708-1503 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายพิพัฒน์พงษ์  บุญอนันต์   โทรศัพท์ 083-3575-5991 
 

1.1.2 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 1.1.2.1 ปรัชญา, อัตลักษณ์, เอกลักษณ์, ค่านิยม, วัฒนธรรม, วิสัยทัศน์, สมรรถนะหลัก, พันธกิจ,
เป้าประสงค์, กลยุทธ์ 

ปรัชญาโรงเรียน 
“รักหน้าท่ี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)  
        “วิชาการดี  กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเย่ียม นาฏศิลป์เลิศ” 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
“ เป็นผู้มีมารยาทดี  มีจิตสาธารณะ” 

ค่านิยมของโรงเรียน      
        “ร่วมท า ร่วมคิด มีจิตอาสา พัฒนาสู่ความส าเร็จ” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน   
         “รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
         ภายในปี 2563 โรงเรียนขามแก่นนครมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน ( Core Competencies) 
        
 
 
 
 
 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
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พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและ 

ห่างไกลยาเสพติด 
5. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพและสร้างภาคีเครือข่าย 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ใหม้ีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(อพ.สธ.)  
เป้าประสงค(์Goals) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

    2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษาใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและ

สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
    5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ 
    6. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการคิด และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
8. มีกระบวนการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
กลยุทธ์(Strategies) 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1.1.2.2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญของโรงเรียน 
  1.1.2.2.1 อาคารเรียน  จ านวน 5 หลัง ได้แก่ อาคารเรียนแบบ 216 และ อาคารเรียนแบบ 324/41 หลังคาทรงไทย 
  1.1.2.2.2 อาคารประกอบ  จ านวน  9 หลัง ได้แก่ อาคารช่ัวคราว อาคารไลอ้อน อาคารกาญจนาภิเษก 
เรือนเพาะช า อาคารกิจกรรมสหกรณ์ ศูนย์รวมข่าว ม.พัน 6 แบบเสาคอนกรีต อาคารห้องสมุด ICT และอาคารพยาบาล  
  1.1.2.2.3 ส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ  จ านวน  20 หลัง ได้แก่ อาคารฝึกงาน อาคารเรียนการเกษตรกรรม โดม
อเนกประสงค์ บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ า-ห้องส้วม 
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  1.1.2.2.4 ห้องปฏิบัติการอื่นๆ  จ านวน 40 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการสอนภาษาไทย ห้องปฏิบัติการสอนสังคม ห้องอาเซียน 
ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ห้องปฏิบัติการสอนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องคหกรรม 
ห้องอุตสาหกรรม ห้องเกษตรกรรม ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องนาฎศิลป์  
 1.1.2.3 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
  1.1.2.3.1 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
   1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
   2. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความถนัดของนักเรียนรายบุคคลในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
หลักสูตรห้องเรียนดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  
  1.1.2.3.2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล   
 1.1.2.4 ผลงานที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
  

ประเภท ชื่อ – นามสกุล ความดีเด่น/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
โรงเรียน  เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น 
อนุรักษ์สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของ
ครูและเยาวชนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

อพ.สธ. 

โล่ประกาศเกียรติคุณเสมา ป.ป.ส. 
ดีเด่น ระดับเพชร 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ า  
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

นายศุภกิจ สานุสัตย์ เกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ า 
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

นายนพดล สิงหศรี ผู้บริหารดีเด่น 
วันครูประจ าปี 2563 

คุรุสภาจัหงวัด
ขอนแก่น 

ครู 
(ระดับชาติ) 

นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(รางวัลเสมาพิทักษ์) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา 

นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ  
นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์  
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี  

ครูผู้สอนดีเด่น 
ในวันครูประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 64  

จังหวัดขอนแก่น 

คุรุสภา 
จังหวัดขอนแก่น 
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ประเภท ชื่อ – นามสกุล ความดีเด่น/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ครู 

(ระดับชาติ) 
นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ 
นายกรินทร์ ทองธวัช 

ครูผู้สอนดีเด่น 
ในวันครูประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 64  

จังหวัดขอนแก่น 

คุรุสภา 
จังหวัดขอนแก่น 

นายนิกร สีกวนชา ครูท่ีปรึกษานักเรียน  
รองชนะเลิศ 

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว 

บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร 
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 
นางสุทิศา อารามพงษ์ 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน ชนะเลิศระดับประเทศ 
กิจกรรมการอภิปราย “ขยับความคิด พิชิต
ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย”โครงการประกวด

นวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี 2562 
 (Youth Green ovation Awards 2019) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

นางสาววยุรี วงศ์สมศรี 
นางสาวพรพิพัฒน์  
เสนจันทร์ฒิไชย 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญเงิน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
โคลงส่ีสุภาพ (4 บท) ม.4 – ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายไกรเพชร เจริญศิริ  
นางสุทิศา อารามพงษ์ 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4 – ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายกรินทร์ ทองธวัช 
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายกรินทร์ ทองธวัช ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายกรินทร์ ทองธวัช  
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  
การแข่งขันประติมากรรม ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางนภธร อัครธรสกุล 
นางจรัลรัตน์ ถาบุญกิจ 
นายเตชิต แก้วมณี 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  
การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางนภธร อัครธรสกุล  
นางจรัลรัตน์ ถาบุญกิจ 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญเงิน  
การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 – ม.5 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประเภท ชื่อ – นามสกุล ความดีเด่น/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ครู 

(ระดับชาติ) 
นางสุภาณี คงกระโทก  
นายอดิเทพ พลบ ารุง 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญเงิน 
 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางสุทธิรัตน์ภู่ระหงษ ์ ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  

การแข่งขัน เล่านิทาน (Story Telling) ม.4 – ม.5 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ 
นางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  
การแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 

ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ  
นางญาณิศา เครือวรรณ 

ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  
การแข่งขันการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญทอง  

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครูท่ีปรึกษานักเรียน เหรียญเงิน  
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายนิกร สีกวนชา  
นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ 

เหรียญทอง  
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 

ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียน 
(ระดับชาติ) 

นายอธิกรณ์ ศรีภา  
นายกวิน วงศ์ชารี 
นางสาวเกวลิน โนนทิง  
นางสาวศลิษา พลทองมาก 

ชนะเลิศระดับประเทศ  
กิจกรรมการอภิปราย “ขยับความคิด พิชิต
ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย”โครงการประกวด

นวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี 2562 
 (Youth Green ovation Awards 2019) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

เด็กหญิงปรายฟ้า ธรรมชาติ 
เด็กหญิงชลดา จันทร์ประเทศ 

รองชนะเลิศ 
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว 

บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร 
นางสาวนรินทร เทพโภชน์ 
นางสาวนวลักษณ์ ส าราญภูมิ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
โคลงส่ีสุภาพ (4 บท) ม.4 – ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประเภท ชื่อ – นามสกุล ความดีเด่น/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
นักเรียน 

(ระดับชาติ) 
นายณัฐชนน เนื่องไชยยศ 
นายนัฐวุธ สิงห์พานิชย์ 
นายปรมี สอนเพ็ง 

เหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4 – ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เด็กหญิงคุณัญญา เพ็ชรศร ี เหรียญทอง  
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เด็กชายอภิชาติ หลักศิลา 
เด็กหญิงอรอนงค์ สาโทรัตน์ 

เหรียญทอง  
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เด็กชายภูมิชนก พรพิเศษ เหรียญทอง  

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายพิทักษ์ ยุทธมนตรี 
เด็กชายอนาวิล โลเด  
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทุมมา 

เหรียญทอง  
การแข่งขันประติมากรรม ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดาทุมมา 
เด็กหญิงจิรัชญา กานพรหม
มา เด็กหญิงฉัตรวิศา แก้วศิริ  
เด็กหญิงฑิฆัมพร พนัส าอาง 
เด็กหญิงณภัทร เพ็ชรค า  
เด็กหญิงณัฎฐิรัตน์ ยศพล  
เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสนค า  
เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสีลา  
เด็กหญิงนันท์นพนิ ศิริสุรักษ์ 
เด็กหญิงนันท์นภัส สีระ 
เด็กหญิงศิริวรรณ อุปฮาต 
เด็กหญิงสุธิศา ศรีวิชา 
เด็กหญิงอทิตญา โคตรชุม 
เด็กหญิงอัยลดา สุดงูเหลือม 

เหรียญทอง  
การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวชญานิศ นุ่มสุข 
เด็กหญิงชุดา ประวะเสนัง 
นางสาวพัชรีภรณ์ แก้วกล้า 
นางสาวเกศยา พรมเกษ 
นางสาววริศรา หลาบหนอง
แสง นางสาววริศรา ผ่องแผ้ว 
นางสาวศศิกาญ ชวลิตศิริเศรษฐ์ 
นางสาวศศิวิมล ไชสงค์  

เหรียญเงิน  
การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 – ม.5 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประเภท ชื่อ – นามสกุล ความดีเด่น/ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
นักเรียน 

(ระดับชาติ) 
นางสาวศุภรัตน์ ศรีเสาร์ 
นางสาวอภิญญา ประดับ
เขตร นายอภิรักษ์ เลพล  
นางสาวอริสรา เหล่าสะพาน 

เหรียญเงิน  
การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 – ม.5 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เด็กชายภูริพัฒน์ มูลฉวี 
เด็กชายภูสิทธิ์ แก้วสกุล  
นายวศิน ภูมิบ้านค้อ  
เด็กชายวัชระ สมทอง 
เด็กหญิงสุพัชรี ค าสุทธี 

เหรียญเงิน 
 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวบุญสิตา บุญสุข เหรียญทอง  
การแข่งขัน เล่านิทาน (Story Telling) ม.4 – ม.5 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เด็กหญิงนันทิชา ธัญญา 
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีแก้ว 

เหรียญทอง  
การแข่งขัน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 

ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เด็กหญิงชลดา จันทร์ประเทศ 
เด็กหญิงภัทรภรณ์บาระกุล 
เด็กหญิงอริศรา สะริยานนท์พินิจ 

เหรียญทอง  
การแข่งขันการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เด็กชายนันทพัทธ์ จันทร์โฮง เหรียญทอง  

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวกุลธิดา ยมศรีเคน เหรียญเงิน  
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวกุลธิดา ยมศรีเคน 
เด็กหญิงปัณฑิตา ปลัดศรีช่วย 

เหรียญทอง  
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 

ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
(เอกสารอา้งอิง รายงานการประชุมของโรงเรียนจากเวป็ไซต์ 

http://kham.ac.th/kham2013/index.php/component/content/article/43-2010-08-11-01-35-16/162-conferencekkn) 
 

 

 

http://kham.ac.th/kham2013/index.php/component/content/article/43-2010-08-11-01-35-16/162-conferencekkn
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แผนภูมิแสดงจ านวนวุฒิการศึกษา

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จ านวนบุคลากร 
บุคลากร 

ปีการศึกษา 2562 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครู 

อัตราจ้าง 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

รวม 

จ านวน 4 88 1 8 6 13 120 

           ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

    2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ม. 3 ม.6 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน 5 7 53 3 51 1 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ชาย 167 158 160 88 90 101

หญิง 145 146 154 130 126 140
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน

3) จ านวนครูและอัตราจ้างแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สปัดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 4 - 
2. คณิตศาสตร์ 14 19 
3. วิทยาศาสตร์ 22 18 
4. ภาษาไทย 13 19 
5. ภาษาต่างประเทศ 11 24 
6. สังคมศึกษา ฯ 13 20 
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

6 15 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 25 
9. ศิลปะ 7 17 
10. แนะแนว 3 20 

รวม 98 19 
 
         

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562   รวม 1,605  คน   (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทั้งหมด 

จ านวนห้อง 9 9 9 27 7 7 7 21 48 

เพศ 
ชาย 167 158 160 485 88 90 101 279 764 

หญิง 145 146 154 445 130 126 140 396 841 

รวม 312 304 314 930 218 216 241 675 1,605 

เฉลี่ยต่อห้อง 35 34 35 35 32 31 31 32 34 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
                                 จ านวน
นักเรียน 
      รายวิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป  
ร้อยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

619 577 591 431 411 434 3063 100 

ภาษาไทย 264 263 310 194 302 241 1574 51.39 

คณิตศาสตร์ 186 227 202 76 88 231 1010 32.97 

วิทยาศาสตร์ 291 171 230 462 331 51 1536 43.37 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 253 282 204 107 186 128 1160 37.87 

ประวัติศาสตร์ 224 167 233 289 191 0 1104 41.99 

สุขศึกษาและพลศึกษา 379 332 375 295 236 240 1857 60.63 

ศิลปะ 560 339 336 329 305 412 2281 74.47 

การงานอาชีพและ เทคโนโลย ี 198 140 373 0 0 143 854 60.87 

ภาษาอังกฤษ 184 159 188 143 174 130 978 31.95 

เฉลี่ย  1372.67 48.39 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน)       
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยูใ่นระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 307 0 25 49 233 282 91.86 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 288 0 47 45 196 241 83.68 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 293 0 38 38 217 255 87.03 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 214 0 22 58 134 192 89.72 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 205 0 10 76 119 195 95.12 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 215 0 17 82 116 198 92.09 

เฉลี่ย 1522 0 159 348 1015 1363 89.55 
 
หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน) 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 307 0 17 17 273 290 94.46 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 288 0 38 14 236 250 86.81 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 293 0 19 13 261 274 93.52 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 214 0 22 38 154 192 89.72 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 205 0 9 45 151 196 95.61 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 215 0 26 41 148 189 87.91 

เฉลี่ย 1522 0 131 168 1223 1391 91.39 
 
หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1–6 



                  17 
 

 

 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคม
ศึกษา  

ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 51.71 22.42 28.88 - 29.94 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 54.36 25.57 29.98 - 32.01 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.91 26.98 30.22 - 32.98 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 - 33.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 36.52 20.64 25.37 33.76 24.07 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 41.32 23.09 28.34 34.67 27.16 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

โรงเรียน ระดับจังหวัด สังกัดสพฐ. ระดับประเทศ
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2) เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
    2560–2562  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2561 

ผลต่าง 
2560-
2561 

ปี กศ. 
2562 

ผลต่าง 
2561-
2562 

ภาษาไทย 46.54 50.31 3.77 51.71 1.40 

ภาษาอังกฤษ 26.45 27.36 0.91 29.94 2.58 

คณิตศาสตร์ 22.74 26.10 3.36 22.42 -3.68 

วิทยาศาสตร์ 30.27 33.17 2.90 28.88 -4.29 

รวมเฉลี่ย 126.00 136.94 10.94 132.95 -3.99 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

โรงเรียน ระดับจังหวัด สังกัดสพฐ. ระดับประเทศ
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ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3
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3) เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2562 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
รายวิชา 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2561 

ผลต่าง  
2560-2561 

ปี กศ. 2562 
ผลต่าง 

 2561-2562 

 ภาษาไทย 48.06 43.08 -4.98 36.52 -6.56 

 สังคมศึกษา 34.47 33.03 -1.44 33.76 0.73 

 ภาษาอังกฤษ 23.44 25.33 1.89 24.07 -1.26 

 คณิตศาสตร์ 20.23 25.93 5.7 20.64 -5.29 

 วิทยาศาสตร์ 27.05 28.51 1.46 25.37 -3.14 

 รวมเฉลี่ย 153.25 155.88 2.63 140.36 -15.52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

แหล่ง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุด 307 288 293 214 205 215 
ห้องวิทยาศาสตร์ 307 288 293 214 205 215 
แปลงเกษตร 307 288 293 214 205 215 
ห้องดนตรี 307 288 293 214 205 215 
ห้องคอมพิวเตอร์ 307 288 293 214 205 215 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 307 288 293 214 205 215 

 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะ
แน

นผ
ลก

าร
ทด

สอ
บ 

O-
ne

t

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6

ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2562
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จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีารศึกษา 2562 
 

 

แหล่งเรียนรู้/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด - - - 214 - - 214 

วัดป่ารัตนมงคล วัดบ้านเกษร 307 288 293 214 205 215 1,522 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ค่ายศรีพัชรินทร 

307 288 293 214 205 215 1,522 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข - - - - - 198 198 
สวนสัตว์เขาสวนกวาง 307 288 - - 205 - 800 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด - - - 214 - - 214 
บึงพลาญชัย - - - 214 - - 214 
ค่ายลูกเสืออ าเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา - - 293 - - - 293 
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1.7 ข้อมูลงบประมาณ 
1. งบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปกีารศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
 
 
 
 
 

2. งบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน (ข้อมูล เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน รายหัว จ านวนเงิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 3,500 875,000 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 3,500 910,000 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 290 3,500 1,015,000 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 255 3,800 969,000 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 219 3,800 832,200 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 226 3,800 858,800 

รวม 1,500 - 5,460,000 
   เงินอุดหนุนจากจ านวนนักเรียน 1,500 คน คิดเป็น จ านวนเงิน 5,460,000   บาท 
   หักค่าใช้จ่าย  1. ค่าสาธารณูปโภค        250,000  บาท 
          2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ซ่อม/ภาษี/ต่อทะเบียน     400,000  บาท 
          3. ค่าใช้สอย        400,000  บาท 
       รวมค่าใช้จ่าย     3,300,000 บาท 
   คงเหลือเงินอุดหนุน       2,160,000  บาท 
     งบวิชาการ       60 %     1,296,000  บาท 
     งบบริหารท่ัวไป 30 %       648,000  บาท 
     งบส ารองจ่าย 10 %       216,000  บาท 

3. งบประมาณได้จากเงินบ ารุงการศึกษา/เงินอื่นๆ      
       

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน รายหัว จ านวนเงิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 3,750 937,500 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 260 3,200 832,000 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 290 3,260 945,400 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 255 3,750 956,250 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 219 3,200 700,800 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 226 3,260 736,760 

รวม 1,500 - 5,108,710 

ประเภทรายรับ จ านวนเงิน 
ค่าหนังสือ 1,535,376 
อุปกรณ์การเรียนการสอน 658,000 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 710,000 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,369,000 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดยรวม 

 
 
  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
บรรลุ  
/ไม่บรรล ุ

ร้อยละ   ระดับคุณภาพ  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 85  
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 85 ร้อยละ  85.65 ดีเลิศ บรรล ุ
     1.1  มคีวามสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคดิ
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 80.57   ดีเลศิ ไม่บรรล ุ

     1.2  มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ  82.65 ดีเลศิ ไม่บรรล ุ

     1.3  มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 ร้อยละ  95.46 ยอดเย่ียม บรรล ุ
     1.4  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ 85 ร้อยละ  97.09 ยอดเย่ียม บรรล ุ
     1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ร้อยละ 85 ร้อยละ  74.11 ด ี ไม่บรรล ุ
     1.6  มคีวามรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดตี่องานอาชพี ร้อยละ 85 ร้อยละ  80.01 ดีเลศิ ไม่บรรล ุ
2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 90 ร้อยละ  95.94 ยอดเย่ียม บรรล ุ
     2.1  การมีคณุลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.05 ยอดเย่ียม บรรล ุ
     2.2 ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.48 ยอดเย่ียม บรรล ุ
      2.3  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ร้อยละ  96.56 ยอดเย่ียม บรรล ุ
      2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 90 ร้อยละ  90.67 ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ร้อยละ 100  
     2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 100 ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ
     2.2  มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ
     2.3  ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ

     2.4  พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ
     2.5  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ

     2.6  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 100 
ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ

     2.7 มีการบริหารและการจดัการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ  90  

3.1  จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได ้

ร้อยละ  90 
ร้อยละ  94.60 ยอดเย่ียม บรรล ุ

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้ ร้อยละ  90 ร้อยละ  94.55 ยอดเย่ียม บรรล ุ
3.3 มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก ร้อยละ  90 ร้อยละ  95.85 ยอดเย่ียม บรรล ุ
3.4  ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ  90 

ร้อยละ  95.45 ยอดเย่ียม บรรล ุ

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

ร้อยละ  90 
ร้อยละ  96.70 ยอดเย่ียม บรรล ุ

 3.6 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ  100 ยอดเย่ียม บรรล ุ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   ร้อยละ 95.66 ยอดเย่ียม บรรล ุ
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ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 90.00 – 100.00 ก าหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ตัดสิน เหมาะสม เป็นไปได้ แนวทาง

และกระบวนการพฒันาชัดเจน ผลประเมินเช่ือถือได้ เกิดประสิทธิผล 
ท าให้เกิดการพัฒนาการต่อเนื่องและสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรม/
เป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 80.00 – 89.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ตัดสิน เหมาะสม เป็นไปได้  
แนวทางการพัฒนาชัดเจน  ผลการประเมินเช่ือถือได้  
เกิดประสิทธิผล ท าให้เกิดการพัฒนาการต่อเนื่อง 

ดี 70.00 – 79.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เหมาะสม เป็นไปได้  
แนวทางและการด าเนินการพัฒนา เป็นระบบ/ชัดเจน   
ผลการประเมินเช่ือถือได้ 

ปานกลาง 60.00 – 69.99  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีข้อบกพร่อง แนวทางการพฒันา 
ไม่ชัดเจน ผลการประเมินจ านวนหนึ่งเช่ือถือได้ต่ า 

ก าลังพัฒนา ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก/ 
มีจุดบกพร่อง/ แนวทางการพัฒนาไม่เป็นรูปธรรม  
ผลการประเมินไม่น่าเช่ือถือเป็นส่วนใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
PDCA และมีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยใช้ KKN-Model ร่วมกับพลังการท างานเป็นทีม (Power of Teamwork) 
เข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนท่ีว่า  
“รักหน้าท่ี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม” ประกอบกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า “วิชาการดี  กีฬาเด่น ศิลปะยอด
ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ”และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ สนับสนุน 
และส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ควบคู่กับการมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะการคิดและทักษะชีวิต   

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยมี
โครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 59 กิจกรรม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีวางแผน
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็มศึกษา ค่ายนาโนเทคโนโลยี สัปดาห์คณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่าย
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ฝึกทักษะด้านไอซีทีสู่ความเป็นเลิศ  แข่งขันศิลปหัตถกรรม ส่งเสริม
ความถนัดทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา และยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ให้กับนักเรียน โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน จ านวน 36 กิจกรรม เช่น อบรมคุณธรรมจริยธรรม  
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรักการออม ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยจัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาวและกิจกรรม To Be Number One ฝึกให้นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข และมีจิตสาธารณะตามบริบทของโรงเรียน  

โรงเรียนได้มีระบบติดตาม ก ากับ การท างานของผู้รับผิดชอบทุกโครงการผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หัวหน้างานท่ีด าเนินการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลและสะท้อนผลการด าเนินการ สรุปรายงานผลเมื่อส้ินสุด
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และเสนอต่อทีมบริหารงานโรงเรียนเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อยอดในการสร้าง
นวัตกรรมของโรงเรียนต่อไป 
  
2. ผลการด าเนินงาน 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 
 

ร้อยละ 80.57 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การอ่านและเขียนส่ือสารได้ในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 89.55  
พิจารณาจากหลักฐานบันทึกรักการอ่าน ผลงาน/ช้ินงานท่ีเกิด
จากการอ่าน กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กิจกรรม
สอนเสริมเพิ่มทักษะการอ่านและเขียน 
2. นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามหลักเกณฑ์ 
การฟังและการพูดส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษตามระดับช้ัน  
คิดเป็นร้อยละ 68.50  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
พิจารณาจากหลักฐานผลงาน/ช้ินงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษา กิจกรรม Monday English  
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน ระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 82.47  
พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน/ช้ินงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 82.65  ระดับคุณภาพดีเลิศ 

นักเรียนมีการวิ เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนมีการ
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 82.65   
พิจารณาจากหลักฐานนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS)  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         ร้อยละ 95.46  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

นักเรียนมีการรวบรวมความรู้ท้ังด้านตนเองและการท างานเป็นทีม 
และมีการเขื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ  โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 94.46   
พิจารณาจากหลักฐานผลการเรียนรู้นักเรียนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) และการเข้าร่วมแข่งกันในกิจกรรมนวัตกรรม
ต่าง ๆ  

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ร้อยละ 97.09 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 99.50  
พิจารณาจากหลักฐานผลการเรียนในรายวิชาผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์  
2. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายได้
อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 94.67  
พิจารณาจากหลักฐานกิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 
ICT และรางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 74.11 ระดับคุณภาพดี 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
(ได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 74.11 
พิจารณาจากหลักฐานรายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
     ร้อยละ 85.01 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อ ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นการท างานหรืองานอาชีพ  
คิดเป็นร้อยละ 85.22 
พิจารณาจากหลักฐานรายงานการติดตามนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้าศึกษาต่อท้ังสายสามัญและสายอาชีพ  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 85.46 และท างานตามความสามารถ
ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.54 
 2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรืองานอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 84.36 
พิจารณาจากหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
 

 
       2.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
 
    ร้อยละ 98.05 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาก าหนด คือ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
พิจารณาจากหลักฐานผลการประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  
2. นักเรียนร้อยละ 96.06 มี คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร คือ วิชาการดี กีฬาเด่น ดนตรียอด 
นาฎศิลป์เยี่ยม 
พิจารณาจากหลักฐานผลการเข้าร่วมแข่งขันและนักเรียนทุกคน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดของนักเรียนโดยยึดหลักอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินของกิจกรรม  

2. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
      ร้อยละ 98.48 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 98.48 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย และนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  
พิจารณาจากหลักฐานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะและสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัด
โครงการให้กับนักเรียนทุกคนเข้าร่วม  

3. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
       ร้อยละ 96.56  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 96.56 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความ
เข้าใจ และอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
พิจารณาจากหลักฐานผลการรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายงานกิจกรรมวันอาเซียน รายงานค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
กิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม To 
be Number One และรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน 

4. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
       ร้อยละ 90.67 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 90.67 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
พัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้เกียรติผู้อื่น และอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข  
พิจารณาจากหลักฐานผลการรายงานการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
รายงานโครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสา  

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ีเป็นจุดเด่นของโรงเรียน 
ได้แก่ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
ซึ่งท้ัง 2 ประเด็นพิจารณาในปีการศึกษา 2561 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ เป็นผลจากการท่ีทางโรงเรียน
ได้น าประเด็นการพิจารณาท้ัง 2 ประเด็นมาด าเนินการ
แก้ไขและจัดโครงการและจัดการเรียนการสอนเพิ่ม 
เพื่ อส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการสร้ าง
นวัตกรรมและมีความสามารถในการใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะชีวิตท่ีพร้อมในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ีได้ระดับคุณภาพดี ไม่บรรลุ
เป้าหมาย มีผลการประเมินต่ าท่ีสุดและมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกรายวิชาท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินท่ีได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
74.11 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียน และประเด็น
พิจารณาท่ีได้ระดับคุณภาพดีเลิศ และมีผลการประเมินไม่
บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

1. มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละช้ัน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

3. มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีตัวบ่งช้ี 2 ตัว คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เพื่อรักษามาตรฐานผลการประเมินและ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในบางประเด็นพิจารณาท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย ทางโรงเรียนมีแผนการพัฒนาดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วยการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และทิศทางการพัฒนา ก าหนดกิจกรรมและด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างจริงจัง จัดระบบก ากับดูแล นิเทศติดตาม 
วัดผลประเมินผลให้เป็นระบบครบวงจร และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่างหลากหลาย จริงจังและ
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมฝึกทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมฝึกทักษะ
คิดเลขเร็วและโจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทาง
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติทางพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีในรูปแบบโครงงาน กิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ เป็นต้น 

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและทิศทางการพัฒนา ก าหนดกิจกรรมและด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างจริงจัง จัดระบบก ากับดูแล 
นิเทศติดตาม วัดผลประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นระบบครบวงจร และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกท ากิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างหลากหลาย จริงจังต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ  
ทางภาษา กิจกรรมการเรียนรู้จากส่ือสารมวลชน กิจกรรมการเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน กิจกรรมการเรี ยนรู้จากสถาน 
ประกอบการและแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมการบันทึกองค์ความรู้ การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เป็นต้น พร้อมกับ
ด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และด าเนินการเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อให้ส่งผลสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนน าหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิด
ความโปร่งใส คุ้มค่าในการด าเนินการ โดยการท างานเป็นทีมของบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม และ 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอก มาร่วมกันก าหนดเปา้หมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ  
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านระบบดูแล
นักเรียน และการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพภาย 
ใน โดยบุคลากรทุกคนน าเสนอผลงานตามตัววัดท่ีมีการระบุในแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ( Individual 
Development Plan: ID Plan) ในการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี มีเกณฑ์การประเมิน
ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบน ากิจกรรมในโครงการสู่การปฏิบัติ มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ
และรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผล 
การปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ท่ีสะท้อนภาพท่ีแท้จริงของ



                  29 
 

 

 

โรงเรียนในทุกองค์ประกอบคุณภาพ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้เป็นเอกสารเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน การติดตาม 
ตรวจสอบโดยต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดส่ิงแวดล้อม
ภายนอกให้สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม เน้นความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การดูแล 
รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดี ใช้การได้ ตลอดจนการจัดสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม 
เป็นท่ีน่าร่มรืนแก่นักเรียน ครู และผู้เข้ามาพบเห็น 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการน านวัตกรรม SIAO Model ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มา
บูรณาการกับ KKN Model ซึ่งเป็นระบบบริหารงานของโรงเรียนขามแก่นนคร เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
สูงสุด และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  

ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

โครงการ แผนงาน กิจกรรม บรรลุผลตามเป้าหมายทุก
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
พิจารณาจากหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานและแบบ
ประเมินผลโครงการ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

งานประกันคุณภาพทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
วางแผนด าเนินงาน ควบคุม และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ
ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
พิจารณาจากหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานและแบบ
ประเมินผลโครงการ ผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self 
Assessment Report: SAR) ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคน 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

กลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักเรียน เป็นกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ
หลักในการด าเนินงานเพื่อให้โรงเรียนสามารถวางแผนบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ัง ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
พิจารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ 



                  30 
 

 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงาน
การประชุมวิชาการสัญจร หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ
ติดตาม/ปฏิทินการปฏิบั ติงาน รายงานการนิ เทศการสอน 
รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment 
Report: SAR)  และแผนการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ทุกคน 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ    
      ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ง านบุ คลากรของก ลุ่มแผนง านและงบประมาณ เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานให้ข้อมูลก ากับและติดตาม
บุคคลากรในโรงเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ ผู้เรียน 
พิ จารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคล คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึก
การประชุม PLC รายงานผลการประเมินตนเองของครู (SAR)   

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม ไอซีทีและแหล่งเรียนรู้ ของกลุ่ม
วิชาการ ร่วมกับงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของกลุ่ม
อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
พิจารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพ  สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงาน
กลุ่มอ านวยการ โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ บันทึก
การใช้บริการห้องสมุด บันทึกการใช้บริการหอประชุมร่ม
มะขาม ห้องประชุมงามเบญจรงค์ ห้องประชุมพงศ์ยางเหียง
ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกลุ่มสาระ ห้องไอซีที 
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รายงานโครงการงานอาคาร
สถานท่ี 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

งานพัฒนาส่ือนวัตกรรม ไอซีทีและแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพื่อให้สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
พิจารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
(DMC) โครงการเสริมสร้างการใช้สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี งาน
สารสนเทศกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน
ทะเบียนนักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
7. มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
           ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของกลุ่มวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการวางแผน ด าเนินงาน ก ากับและติดตามประเมินผลงาน
การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พิจารณาจากหลักฐานแผนปฏิบัติการประจ าป ีแผนปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ีเป็นจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่  
1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม เห็นได้จาก
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมีวิทยฐานะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และผู้บริหารและครูได้รับรางวัลดีเด่นจ านวน
มากมายอย่างต่อเนื่อง 
2)  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เห็น
ได้จาก โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ขั้นท่ี 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพส่ิง สรรพ
ชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พระราชทาน 
ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
3) โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4)  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
5) โรงเรียนมีโครงการสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมีการ
จัดกิจกรรมในหลักสูตรสะเต็มศึกษาในห้องเรียนสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
6) ครูและบุคลาการในโรงเรียนจัดท าผลการประเมิน
ตนเองรายบุคคล (SAR) ครบทุกคน และกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี รายงานกิจกรรมดีเด่นของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และการจัดท าสารสนเทศของกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ทุก
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ดังนั้นจุดท่ีต้องการ
พัฒนาเพิ่มเติมและต่อยอดจากเดิม ดังนี้ 

1. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นทักษะชีวิต 
และสงเสริมให้ผู้เรียนเกินสมรรถนะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ 

2. ด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีองค์
ความรู้ เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นทักษะชีวิต เพื่อผู้เรียนจะสามารถ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เพื่อรักษา
มาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาในประเด็นพิจารณาท่ี 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ส่งผลการด าเนินงานในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในมาตรฐานท่ี 1 ท่ีอยู่ในระดับดี ให้สูงขึ้น โดยด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน พร้อมกับด าเนินการเผยแพร่ให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อให้
ส่งผลสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนมีนโยบายในการมุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและความ
ต้องการของชุมชน  โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการไว้ 2 มาตรการคือ มาตรการเชิงรุก (เป็นการป้องกันเพื่อให้สังคม
คลายความกังวลและเพื่อลดความเดือดร้อนของสาธารณชน) และมาตรการเชิงรับ (เป็นมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อน
ต่อสังคม) มาตรการเชิงรุก เริ่มต้ังแต่กระบวนการจัดท าหลักสูตรและเตรียมการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ได้ก าหนดให้
กลุ่มวิชาการรับผิดชอบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยค านึงถึงความต้องการ
ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้หลักสูตร รวบรวมผลการประเมินเพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร น ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ท่ีรับผิดชอบในแต่ละเรื่อง เพื่อทบทวน
มาตรการในการบริหารจัดการความกังวลในประเด็นส าคัญ 

ระบบการท างานของโรงเรียนขามแก่นนคร แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 1) ระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี กระบวนการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการพัฒนาศักยภาพของครู 2) ระบบสนับสนุน ประกอบด้วยกระบวนการจัดท าแผน
กลยุทธ์ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการสร้างเครือข่ าย และกระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศของหลักสูตรด้วยการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดคุณค่าของนักเรียนสู่
ความเป็นพลโลก การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการท างานได้รับความร่วมมือจากสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร และสห
วิทยาเขตเมืองขอนแก่น เช่น หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  

 
 
 
 

2.  
3.  

 
4.  

 
ภาพที่ 1 กระบวนการท างานของโรงเรียนขามแก่นนคร 

 

กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการจัด 
การเรียนการสอน 

กระบวนการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลย ี

กระบวนการ 
พัฒนาศักยภาพ

ของครู 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

กระบวนการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 

กระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน 

กระบวนการสร้าง
เครือข่าย 

กระบวนการบริหาร
จัดการ 

กระบวนการ 
ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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 นอกจากนี้โรงเรียนได้น าข้อก าหนดหลักสูตรและกระบวนการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้กับครูทุกคนได้รับทราบ 
โดยได้ก าหนดตัววัดท่ีเป็นผลลัพธ์ของหลักสูตรและกระบวนการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน จ านวน 7 ตัววัด ได้แก่1) หลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 3) ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) 
ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และมีความเป็นครูมืออาชีพ 5) การบริหารจัดการมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน OBECQA 6) ภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ 7) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น ากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนขามแก่นนครไปสู่การปฏิบัติ มีวิธีด าเนินการดังนี้         
    1. ศึกษาและน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก าหนด
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
 2. วางแผนและเตรียมการโดยการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษาการฝึกอบรม การดูงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.  การน าหลักสูตรไปใช้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและเทียบเคียงกับความเป็นสากลแล้วจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามทุก
ขั้นตอน 
 4.  การประเมินผลท้ังในระหว่างด าเนินการและเมื่อจบกระบวนการ เมื่อส้ินสุดภาคเรียน/ปีการศึกษา ครูแต่ละคน
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล โรงเรียนจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีบอกระดับ
คุณภาพของผลลัพธ์กับค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้และเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา จนถึงการสรุปผลในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป 
   
2. ผลการด าเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
     ร้อยละ 94.60 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผลการประเมิน
พบว่า นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น 
สามารถสรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงานได้ 
พิจารณาจากหลักฐานดังนี้ 
1) ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มี
โครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง เช่น โครงการสภานักเรียน โครงการสะเต็ม
ศึกษา กิจกรรมค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ 
2) มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ครบทุกวิชา ครบทุกระดับช้ัน 
3) มีโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS) โครงการ  
To Be Number One กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมเปิด
โลกวิชาการของโรงเรียน กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ฯลฯ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ร้อยละ 94.55 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

โรงเรียนได้จัดให้มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย ผลการประเมิน พบว่า ครู ใช้ ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และนักเรียนร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น ปฏิบัติตามวิถีท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือ และแหล่งข้อมูลต่างๆได้  
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน
ผู้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายงานการ
นิเทศการสอน แบบคัดกรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/
ส่ือการสอน ผลงาน/ช้ินงาน/รายงานผลการด าเนินงานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับช้ัน  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      ร้อยละ 95.85 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ และครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ี
เน้นปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีวินัย และเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข ผลการประเมิน พบว่าครูทุกคนรับทราบ
นโยบายการบริหารจัดการช้ันเรียน และแนวปฏิบัติร่วมกัน 
อีกท้ังครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในการวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์เขตน่ามอง ห้องน่าเรียน 
นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการ
นิเทศการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายงานผลการประกวดเขตน่ามอง ห้องน่าเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ร้อยละ 95.45 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

โรงเรียนมีการตรวจสอบและประ เมินคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้ โดยตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้ และ
ตรวจผลงานของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังมีการวัด
ประเมินผลตรงตามเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ โดยมี
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  งานวัดผลและ
ประเมินผลมีการแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบทุกครั้ง 
เพื่อการพัฒนาต่อไป ผลการประเมิน พบว่า ครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนได้ นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินผลด้วยวิธี ท่ี
หลากหลายและนักเรียนทุกคนทราบผลการประเมินทุกครั้ง
ท่ีมีการวัดผลและประเมินผล เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองต่อไป  
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน/ช้ินงาน/
โครงงานนักเรียน รายงานการนิเทศการสอน คู่มือการวัดและ
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 
ประเมินผลของสถานศึกษา แบบวัดและประเมินผลรายวิชา 
ผลการวิจัยในช้ันเรียน  

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ร้อยละ 96.70 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ครูและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน พบว่า
1) มีช ุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางว ิชาช ีพระหว ่างคร ูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2) ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
3) ครูและผู้เกี ่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
4) ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจาก
การนิเทศการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างได้    
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการ
นิเทศการสอน บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุเปิดรั้ว
วิชาการ บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิจัยในช้ันเรียน 
รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) โครงการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล  
 

6. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
     ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ครูทุกคนในโรงเรียนได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถน าไปใช้
สอนจริงในช้ันเรียน โดยน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน พบว่า ครูทุกคนสามารถบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้กับสวนพฤกษศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  
พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณาท่ีเป็นจุดเด่นของ
โรงเรียน ได้แก่  
1) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เห็น
ได้จากโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ขั้นท่ี 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพส่ิง สรรพ
ชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พระราชทาน 
ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
2) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เห็นได้จากครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด การปฏิบั ติ จริ งและสามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม การเรียนรู้ ผ่าน
กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) และ
ครูทุกคนมีความต้ังใจ มุ่งมั่น ท างานเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม แต่โรงเรียนยังต้องการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีจุดท่ีควรพัฒนา ได้แก่  
1) ครูควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ภายนอก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบประเมินความรู้เพื่อ
น าไปต่อยอดให้แก่นักเรียนได้ 

2) การพัฒนาส่ือออนไลน์และสารสนเทศ ควรท าให้เป็น
ระบบ มีเสถียรภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 

3) โรงเรียนควรมนีโยบายการจัดโครงการ PLC ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้ชัดเจน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ เพื่อรักษามาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนากิจกรรมท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนบูรณาการเนื้อหาวิชา
น ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ พร้อมกับด าเนินการเผยแพร่ให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อให้ส่งผลสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ และผลการปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน า ไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 
สรุปผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 โรงเรียนขามแก่นนคร สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้บรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
และอยู่ในระดับยอดเย่ียม ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
5. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
6. ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
2. มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนมีโครงการสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมี

การจัดกิจกรรมในหลักสูตรสะเต็มศึกษาในห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
6. ครูและบุคลาการในโรงเรียนจัดท าผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครบทุกคน และกลุ่มงาน/

กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานกิจกรรมดีเด่นของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการจัดท าสารสนเทศของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

 
 
 
 

จุดเด่น 
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1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละช้ัน 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
4. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นทักษะชีวิต และสงเสริมให้ผู้เรียนเกินสมรรถนะตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ 
2. ด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้ เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เน้นทักษะชีวิต เพื่อผู้เรียนจะสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบประเมินความรู้เพื่อน าไป
ต่อยอดให้แก่นักเรียนได้ 

2. การพัฒนาส่ือออนไลน์และสารสนเทศ ควรท าให้เป็นระบบ มีเสถียรภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 

3. โรงเรียนควรมนีโยบายการจัดโครงการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาข้างต้น สถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนวางระบบการดูแล
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มความสามารถ ได้แก่ จัดสอนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนกลุ่มอ่อนอย่างสม่ าเสมอเป็นรายบุคคลและมีบันทึก
รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารและผู้ปกครองรับทราบด้วย จนกว่าผู้เรียนจะมีผลการเรียนในระดับดีจึงหยุดการสอน
ซ่อมเสริมการเพิ่มความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลางเพื่อพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็นเลิศ และจัดสอนเสริมเพื่อเพิ่มความรู้แก่
กลุ่มท่ีมีความเป็นเลิศ ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการของผู้เรียนจากผลของพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนโดยเน้นการ
แข่งขันกับตนเองมากกว่าการแข่งขันกับกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ครูควรปรับเปล่ียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มีการวางแผน ออกแบบและสร้างนวัตกรรม หรือช้ินงานท่ีเกิดจาก
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ท่ีได้เรียนมาท้ังหมดน ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 

3. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ โดยครูต้องก าหนด
ประเด็นและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและรับรู้เกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ครูประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการน าส่ือเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนดังกล่าว เช่น Notebook หรือ Smart Phone ครูผู้สอนต้องก าหนดกติกาให้ใช้เฉพาะการสืบค้น การฝึกทักษะเพื่อ

จุดควรพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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การเรียนรู้เท่านั้น นอกจากนี้ โรงเรียนควรปรับแนวทางการจัดหลักสูตรท่ีเน้นจัดการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียนอย่าง
จริงจังและชัดเจน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและการคิดค านวณในรูปแบบ Active Learning  
  
 
 

1. จัดหาองค์กรเครือข่ายจากสถาบันต่างๆ ท่ีมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และร่วมกันด าเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. การจัดเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนมาช่วยงานพิเศษ เพื่อครูจะได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้เต็มเวลา 

 
 
 
 
        โรงเรียนขามแก่นนคร บริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนท้ังระบบ ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA  
และมีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยใช้  KKN-Model ร่วมกับพลังการท างานเป็นทีม (Power of Teamwork)  
ส่งผลใหผ้ลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษาจนได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้มาตรการ 5 ด้าน ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  
ด้วย KKN-MODEL และนวัตกรรม SIAO MODEL โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ และจัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของโครงการในการลดปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข ท้ังในและนอกโรงเรียนอย่างชัดเจน (O : Organization) 

2. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของโครงการให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (S : Sufficient economy) 

3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดท้ังร่วมติดตามและประเมินผล
การด าเนินการโครงการให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน (I : Involvement) 

4. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม (A : Achievement) 

5. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม (A : Achievement) 
6. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน

การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน (A : Achievement) 
 โรงเรียนขามแก่นนคร ได้ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้
มาตรการ 5 ด้าน กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ด้วยนวัตกรรม KKN-Model และ SIAO Model ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน (Plan)  
     1)  ศึกษานโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25  และศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียนและชุมชน 
     2)  แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการท าหน้าท่ีบริหารงาน คณะกรรมการปฏิบัติการท าหน้าท่ีให้ความรู้และ
ประเมินผล คณะท างานห้องเรียนสีขาวท าหน้าท่ีตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
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  3)  ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการและจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่ 1 ของโรงเรียน นโยบายท่ี 4 และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้อง
กับจุดเน้นท่ี 3 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คือ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา เป็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและใช้มาตรการ 5 ด้าน กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  
ด้วย KKN-Model และ SIAO Model ประกอบด้วย  มาตรการ 5 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา  ด้านการ
รักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ 4 ต้อง คือ ต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาท่ีชัดเจน ต้องพัฒนาระบบงานรองรับกลยุทธ์ 4 ระบบ คือ ระบบป้องกัน ระบบ
เฝ้าระวัง ระบบดูแลช่วยเหลือและระบบบริหารจัดการ ต้องมีเครือข่ายการท างานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน  
2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 KKN-Model เป็นรูปแบบท่ีให้ผู้บริหารและครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการอบรมส่ังสอนให้นักเรียนมีความรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ใส่ใจดูแลนักเรียนด้วยความเอื้ออาทร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พลังของทีมร่วมกับการท างานตามระบบคุณภาพ PDCA (โรงเรียนขามแก่นนคร, 2561) ประกอบด้วย 
  K : Knowledge คือ ความรู้ 
  K : Kindness คือ ความเอื้ออาทร 
  N : Nice  คือ ความดีมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  นวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO Model) เป็นกรอบแนวคิดรูปแบบการเป็นองค์กรช้ันน าในการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 2561)  
  S : Sufficient economy คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย หลักความพอประมาณ หลักความมี
เหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม 
  I : Involvement คือ การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การร่วมคิด การร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติตามโครงการ 
การร่วมคิดติดตามและประเมินผล 
  A : Achievement คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ปริมาณงาน คุณภาพงาน และประสิทธิภาพงาน 
  O : Organization คือ การจัดการองค์กร ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน และ
บุคลากร 
 2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) 
     1) ประชุมคณะกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงค์ นโยบายการด าเนินงานโครงการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
       2) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและจัดท าตารางปฏิบัติการโครงการตลอดปีการศึกษา 
  3)  ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามท่ีก าหนดไว้ 
 3.  ขั้นประเมิน (Check) 
  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2) ประเมินตนเองรายงานต้นสังกัดเพื่อขอรับการประเมินจากหน่วยงานและต้นสังกัด ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทบทวนผลการด าเนินงาน คงไว้ซึ่งส่ิงท่ีปฏิบัติได้ดี ปรับปรุงในส่วนท่ีต้องแก้ไข และ
พัฒนางานให้ดีขึ้นครั้งต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้มาตรการ 5 ด้าน  

กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ด้วย KKN-Model และนวัตกรรม SIAO Model ได้ผลดังนี้  
 S : Sufficient economy (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
  ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพของโครงการให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (N : Nice)  คือ 
 ความพอประมาณ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างของสถานศึกษาสีขาวและวาง
แผนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับเวลาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 ความมีเหตุผล จัดท าโครงการเพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติดและอบายมุข ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 มีภูมิคุ้มกัน มีมาตรการและกลยุทธ์รองรับในการด าเนินงานท าให้มีแนวทางในการปฏิบัติส่งผลให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการด าเนินงานในการวางแผนการท างานร่วมกันอย่างมีแบบแผนท าให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการติดตาม ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอท าให้สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
 เงื่อนไขความรู้ (K : Knowledge) ใช้ความรู้เกี่ยวกับ KKN-Model, นวัตกรรม SIAO Model และความรู้เกี่ยวกับ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 เงื่อนไขคุณธรรม (K : Kindness) มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความรับผิดชอบ ความเสียสละและความ
สามัคคี  
 I : Involvement (การมีส่วนร่วม)  

คณะกรรมการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม ตลอดท้ังร่วมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการโครงการตามตารางปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีบันทึกการประชุม บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคี
เครือข่าย บันทึกการนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติงาน (ต้องมีเครือข่ายการท างาน) 
 A : Achievement (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) 
 1.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม (ต้องพัฒนาระบบงานรองรับกลยุทธ์ 4 ระบบ) โดยใช้มาตรการ
ด้านการป้องกัน โรงเรียนได้ด าเนินโครงการห้องเรียนสีขาวครบท้ัง 56 ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในทุกห้องเรียนได้
จัดองค์กร จัดการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด และ
องค์ประกอบท้ัง 5 ฝ่ายในการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ประกอบด้วย 

1) ฝ่ายการเรียน ดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน ให้ค าช้ีแนะแหล่งเรียนรู้ อบรมส่ังสอนให้ปฏิบัติ
ตามหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

2)  ฝ่ายการงาน ดูแลช่วยเหลือ ได้จัดให้มีระบบการดูแลความสะอาด รักษาของมีค่าและทรัพย์สินใน
ห้องเรียน จัดสภาพให้น่าอยู่ น่าเรียน 

3)  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน สอดส่องดูแลท้ังในห้องเรียน มุมอับ เช่น ห้องน้ า แหล่งมั่วสุม ป้องกันไม่ให้มี
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  

4) ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

5) ฝ่ายโครงการ มีโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการป้องกันยาเสพติด และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
มีคณะกรรมการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
 2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้มาตรการด้านการค้นหา จัดให้มี
การคัดกรองนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ (RE-X-RAY) จ าแนกเป็นกลุ่มปลอด กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้าและส ารวจ
ค้นหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินความแตกต่างระหว่าง
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บุคคล (SDQ) และมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน
กลุ่มเส่ียงประจ าทุกเดือนและรายงานสภาพการใช้ยาเสพติด พร้อมหนังสือน าส่งแบบรายงานจากโรงเรียนไปยังต้นสังกัด
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ไม่ปกปิดข้อมูล)    
 3) พัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนโดยใช้มาตรการด้านการรักษา โรงเรียนมีนโยบายในการบ าบัดรักษา
และส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นและรายงานผลด าเนินงานเป็นระยะต่อ
ต้นสังกัดอย่างมีระบบ เริ่มจากการคัดกรองนักเรียน เมื่อมีนักเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ มีคลินิกเสมารักษ์ มีค าส่ังแต่งต้ัง
กรรมการด าเนินงานจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา ปรับพฤติกรรม และท ากิจกรรมบ าบัด มีกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE กิจกรรมค่ายพุทธธรรม และส่งต่อท้ังภายในและภายนอก หน่วยงานเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น เพื่อบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป มีนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครปลอดจากยาเสพติดและ
อบายมุขคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป (ไม่ไล่นักเรียนออก) และมาตรการด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวัง
และป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยจัดท าโครงการ Roving Team (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ร่วมกันกับศูนย์เสมา
รักษ์ เฝ้าระวังตามจุดเส่ียง มีตู้แดงเสมารักษ์ รับเรื่องราวปัญหายาเสพติดและอบายมุข รับแจ้งข่าวสารปัญหายาเสพติด
แหล่งมั่วสุมอื่นๆ โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน เป็นโครงการท่ีคอยสอดส่อง ดูแลเฝ้าร ะวัง
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงร่วมกัน จากมาตรการนี้ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครมีพฤติกรรมการหนีเรียนขาด
เรียนและมาสายลดลงคิดเป็นร้อยละ 90   
 O : Organization (การจัดการองค์กร) 
 โรงเรียนมีนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ และจัดท าแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของโครงการในการลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข ท้ังในและนอกโรงเรียนอย่างชัดเจน (ต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด) โดยใช้มาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีนโยบายการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการให้
สถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยก าหนดแผนนโยบายยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีมาตรการลงโทษส าหรับผู้ท่ีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างขวัญและ
ก าลังใจครูท่ีเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างแกนน าในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโครงการและ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ 
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และประกาศ
โรงเรียนขามแก่นนครไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างยั่งยืน และให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ผู้ปกครอง ทหาร ต ารวจ สภ.ย่อยศิลา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ต ารวจท่องเท่ียวศูนย์เสมารักษ์และส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 (ต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน) 

จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจึงท าให้โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงาน
ยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี 2561 รางวัล Moe Awards ผลงานระดับดีเด่น
สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทสถานศึกษาและบุคคลรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขผลงานดีเด่นระดับทองรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นประเภทครูผู้รับผิดชอบ และสถานศึกษารักษามาตรฐาน
ต้นแบบระดับเพชรชมรม TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมให้นักเรียนมีเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุขยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนผังสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้มาตรการ 5 ด้าน ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  
ด้วย KKN-MODEL และนวัตกรรม SIAO MODEL ของโรงเรียนขามแก่นนคร 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ในแต่ละปีการศึกษามีการโยกย้ายบุคลากรท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง 
2. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงไม่ยอมแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดอบรมและประชุมสรุปผลการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทราบทุก
ปีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของโครงการ  
 2.  ควรมีบทลงโทษท่ีเด็ดขาดส าหรับนักเรียนท่ีไม่ยอมแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง 
 3. โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและสร้างขวัญก าลัง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 
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ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 

 
 

- ค ารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
- ประกาศเรื่องก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา  2562 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3  

       -   ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2561 
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ค ารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนขามแก่นนคร 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

________________________ 
 
 ข้าพเจ้า พันเอกฉกาจพงษ์   หงษ์ทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 
ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน  

ผลการประเมินสรุปคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 พิจารณาแล้วการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรม  
พบว่ามีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา จึงขอรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขามแก่นนคร และให้น าผลแห่งการรับรองนี้ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป 
 
 
 

 
 
   
 
 

(พันเอกฉกาจพงษ์   หงษ์ทอง) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนขามแก่นนคร 
 30  เมษายน 2563 
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ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร 

เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------- 

 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันท่ี  6 สิงหาคม  2561  และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ท่ีมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาการด าเนินการ
ตามแผนท่ีก าหนดไว้  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

ดังนั้นโรงเรียนขามแก่นนครจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครูและ
บุคลากรทุกคนในโรง เรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปี การศึกษา 2562  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
                       ประกาศ ณ วันท่ี   8  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2562 
 
                                                                      

 
 

(นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร 
เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
.................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ร้อยละ   ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเ้รียน ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
     1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
     1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 85 ดีเลิศ 

     1.3   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
     1.4   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
     1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
     1.6    มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 
     2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   ร้อยละ 90 ยอดเย่ียม 
     2.2  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ยอดเย่ียม 
      2.3  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ยอดเย่ียม 
      2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 90 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
     2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
     2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
      2.7  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ  90 ยอดเย่ียม 
    3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ  90 ดีเลิศ 
    3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  90 ดีเลิศ 
    3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ  90 ดีเลิศ 
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  90 ดีเลิศ 
    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ  90 ดีเลิศ 
    3.7  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
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ค าสั่งโรงเรียนขามแกน่นคร 

ที่  67/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
------------------------------------------------------ 

 อาศัยความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
แต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ัง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา      
  ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี 
 1. นายศุภกิจ     สานุสัตย์    ผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 
 2. นายผดุง       วิชาเดช      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน         รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพรรษา  ธรรมสโรธ     ศึกษานิเทศก์                  กรรมการ 
 4. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง     ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการและเลขานุการ 

           ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ัง 3 มาตรฐานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา   

 ท้ังน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

          สั่ง  ณ  วันท่ี 10  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.   2562 

 
 
          (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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ค าส่ังโรงเรียนขามแก่นนคร 
ท่ี  32/ 2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา                  
ประจ าปีการศึกษา  2562 

------------------------------------------------ 
 อาศัยความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
แต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนดพร้อมท้ัง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนขามแก่นนครจึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา2562  ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นายศุภกิจ  สานุสัตย์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายนพดล  สิงหศรี  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

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

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

อันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) และรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

1. นายนพดล สิงหศรี  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ  
2. นางอารมย ์ มินา  ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นางเครือวัลย์ คงรักช้าง ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสุภาณี คงกระโทก ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางเพลินพิศ นามวาด  ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครู คศ.1   กรรมการ 



                  50 
 

 

 

7. นายน าพล พงศ์พัสนันท์ ครู คศ.3   กรรมการ 
8. ดร. นภาพร เพ็ชรศรีกุล ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู คศ.3   กรรมการ 
10. นางรัตติกาล ขวาค า  ครู คศ.3   กรรมการ 
11. นายเสกสรรค์     สีหาโมก  ครู คศ.2   กรรมการ 
12. นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางอัจฉริยา สุวอ  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ประสานข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้อง ท้ัง  3  มาตรฐาน จากคณะกรรมการด าเนินการ 
เพื่อสรุปและอภิปรายผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  ประจ าปี
การศึกษา 2562  แล้วรายงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามล าดับข้ันตอน 
3.  คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (3 มาตรฐาน) 
      3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

3.1.1 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้รับผิดชอบในการประเมิน  ประกอบด้วย 
1. นายนพดล             สิงหศรี  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางอารมย ์  มินา  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. ดร.นภาพร  เพ็ขรศรีกุล ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นางรัตติกาล  ขวาค า  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายอดิเรก  สารีพิมพ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นายน าพล   พงศ์พัสนันท์ ครู คศ.3  กรรมการ  
7. นางเพลินพิศ    นามวาด  ครู คศ.3  กรรมการ  
8. นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครู คศ.1  กรรมการ 
9. นายเสกสรรค์ สีหาโมก  ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นายวัชรพันธุ ์ ศรีทานันท์ ครู คศ.3  กรรมการ 
11. นางสุทิศา  อารามพงษ์ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางอัจฉริยา  สุวอ  ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.2 ประเด็นพิจารณา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้รับผิดชอบในการประเมิน  ประกอบด้วย 
1.  นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.  นายวีระพล  จันทร์ศิลา ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. นายประยงค์  สิงหาด  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายสมจิตร  เจริญสุข  ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล   ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ  ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นางสาวจารุวรรณ โคตรแสน ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางฉวีวรรณ  บุญระม ี ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     3.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ  
1. นางกาญจนา    ทวนวิเศษกุล   รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
3. นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ครู คศ.3  กรรมการ  
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4. นางมยุรา  ศรีทานันท์ ครู คศ.3  กรรมการ 
5. นายประยงค์  สิงหาด  ครู คศ.3  กรรมการ 
6. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ ครู คศ.3  กรรมการ 
7. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นางสุภาพ  หมื่นพรม ครู คศ.3  กรรมการ 
9. นายอนุสรณ์  ปินใจยศ  ครู คศ.3  กรรมการ 
10. นางอารยา  นารคร  ครู คศ.3  กรรมการ 
11. นางปริยากร  ศรีวงษา  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร ครู คศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                    

3.3 มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. นางอารมย ์  มินา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายอดเิรก  สารีพิมพ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางรัตติกาล  ขวาค า  ครู คศ.3  กรรมการ 
4. นายน าพล   พงศ์พัสนันท์ ครู คศ.3  กรรมการ  
5. นางเพลินพิศ    นามวาด  ครู คศ.3  กรรมการ  
6. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์ ครู คศ.1  กรรมการ 
7. นายเสกสรรค์  สีหาโมก  ครู คศ.3  กรรมการ 
8. นายนิกร   สีกวนชา  ครู คศ.2  กรรมการ 
9. นางสุภาณี  คงกระโทก ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางกนกพิชญ ์  จิตตภานันท์ ครู คศ.2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ข้อ 3.1 – 3.3  มีหน้าท่ีดังนี้ 
1. ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี แนวทางการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้

รับผิดชอบ 3 มาตรฐาน 
 2. ประชุมวางแผน ด าเนินการ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จัดท าเอกสารตามแนวทางการประเมินตาม
มาตรฐานท่ีได้รับผิดชอบ  
 3. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ส่งมอบคณะกรรมการประสานงานตามเวลาท่ีก าหนด เพื่อจัดท ารายงาน 
ผลการประเมิน (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ให้บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถและเสียสละเพื่อให้เกิด  
ผลดีแก่ส่วนรวมและทางราชการสืบไป 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี   1    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
                                    ส่ัง  ณ  วันท่ี   1    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

 
      

(นายศุภกิจ     สานุสัตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที ่3  
 

มาตรฐานการศกึษา 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพือ่การประเมินคณุภาพภายนอก 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้

ระดบัคณุภาพ 
ต้อง

ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ปรบั 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้หลกั) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี

10       

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มี
ความปลอดภัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 

5 
 
 
 
5 

     

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมทีพ่ึงประสงค ์

10     
 
  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม 

4 
4 
2 

      
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3ผู้เรียนมีความใฝรู่้และเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 

10       

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการ
อ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

5 
 
 
5 

      
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเปน็ ท าเปน็ 10       
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการ

คิด 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการ

ปรับตัวเข้ากับสังคม 

5 
 
5 

 

    

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

20       

5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย ช้ัน ม.3 และ   ม.6 

2.5       

5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์  ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5       
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มาตรฐานการศกึษา 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพือ่การประเมินคณุภาพภายนอก 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้

ระดบัคณุภาพ 
ต้อง

ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ปรบั 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพฯ ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5       

5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่าง ประเทศ ช้ัน ม.3 และ ม.6 

2.5       

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธผิลของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 10       

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของ
สถานศึกษา(5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครู(5 คะแนน) 

5 
 
5 

      
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

5       

ข้อท่ี 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อท่ี 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อท่ี 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

2 
 
1 
 
2 

      
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกัน
คณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสงักดั 5       

1.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ  
(2.5 คะแนน) ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
2.  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ  
(2.5 คะแนน)ใช้คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง 

2.5 
 
 

 
2.5 

      
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้อตัลกัษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลกั)  
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มาตรฐานการศกึษา 
ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพือ่การประเมินคณุภาพภายนอก 
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้

ระดบัคณุภาพ 
ต้อง

ปรบัปรุง
เร่งด่วน 

ปรบั 
ปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน  พนัธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศกึษา 

5       

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและ
จุดเดน่ที่ส่งผลสะทอ้นเปน็เอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 

5       

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลกั)   
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการ

พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศกึษา 

5       

11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ 
11.2 คะแนนพัฒนาการ 

2 
3 

      
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการสง่เสริมพฒันา
สถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนา เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
แนวทางการปฏิรปูการศึกษา(5 คะแนน) 

5       

 
     โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  83.16 
      ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง         ไม่รับรอง 
      กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนื่องจาก.....................-................................. 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปี 2561 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขามแก่นนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ  

โดยมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ 5 
ยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
79.80 
96.51 
88.16 

 
3 
5 
4 

 
ดี 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 91.60 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

90.08 5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4 ดีเลิศ 
 


