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คำนำ 

 

 กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหสถานศึกษาแตละแหง 
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                  
ให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ                     
ประกาศกำหนดพรอมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม              
ผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษา
พิเศษลงวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา       

ดังนั้น โรงเรียนขามแกนนคร จึงไดดำเนินการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2564 ท่ีจะนำเสนอผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  นำเสนอขอมูล/เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษท่ีสนับสนุนและสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม และนำเสนอแผนพัฒนาและแนวทาง 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานใหสูงข้ึน  จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  

ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีมี
สวนรวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2564  
ฉบับนี้  โรงเรียนขามแกนนคร หวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดเปน
อยางดี จึงขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ 
 
 
 
 
 

     (นายศุภกิจ สานุสัตย) 

ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร 

                                                               ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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สารบัญ           

เรื่อง หนา 
คำนำ  ก 
สารบัญ   ข 
บทสรุปผูบริหาร ค 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ๑ 
            1.1 ขอมูลท่ัวไป  ๑ 
                  1) ลักษณะขององคกร ๑ 
                   2) สภาพแวดลอมขององคกร ๑ 
            1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๗ 
            1.3 ขอมูลนักเรียน ๙ 
            1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด ๑๐ 
            1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ๑๓ 
            1.6 ขอมูลการใชแหลงเรยีนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2564 ๑๖ 
            1.7 ขอมูลงบประมาณ                ๑๖ 
               1.8  ขอมูลดานปจจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๑ 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ๒๓ 
       มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ๒๔ 
       มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๓ 
       มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ๓๘ 
สวนท่ี 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนา ความตองการชวยเหลือ และผลการปฏิบัติ 
        ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  

๔๕ 

ภาคผนวก ๕๐ 
คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๕๑ 

ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา ๕๒ 

ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกำหนดคาเปาหมาย

ตามมาตรฐานการศึกษา 

๕๓ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕๕ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

๕๖ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รอบปการศึกษา ๒๕๖๓ ๖๖ 
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บทสรุปผูบริหาร 

        โรงเรียนขามแกนนครเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งอยูเลขท่ี ๑๐๐ หมู ๑๕ ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน เปดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564  มีจำนวนนักเรียน ๑,๕๑๗ คน  มีบุคลากร จำนวน ๑๐๙ คน โรงเรียนได
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2564  ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ คาเปาหมาย 
บรรลุ /ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ดีเลิศ 85/บรรล ุ

                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ด ี 85/ไมบรรลุ 

                1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

สรุปภาพรวม ดีเลิศ ๘๕/บรรลุ 
  

 ซ่ึงเปนผลจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจำป 

๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดโครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน ๔ โครงการ แตละ

โครงการดำเนินการตามกิจกรรมยอย จำนวน ๑๖๘ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาครบถวนและมีการนำสูการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา  

 นอกจากนี้เพ่ือรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน โรงเรียนได

กำหนดแผนพัฒนาและแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน (Vision) ใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ “ภายในป ๒๕๖๖ โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) ๘ ขอหลัก คือ ๑) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูตาม

มาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๒) นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ

ชีวิต มีจิตสาธารณะและหางไกลยาเสพติด ๓) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ๔) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพและสรางภาคีเครือขาย ๕) สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

แหลงเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ๖) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม

มาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคลสูความเปนเลิศทางวิชาการ ๗) จัด

กระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน และ  

_๘) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพ่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ โรงเรียนขามแกนนคร ยังขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยกลยุทธของ

ค 



                  
 
โรงเรียนประจำป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ไดแก พัฒนาคุณภาพของผูเรียน พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ และ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยยึดรูปแบบกระบวนการบริหารงานท่ีเรียกวา KHAM Model   

ท้ังนี้  โรงเรียนมีแผนพัฒนาตนเองในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

การสงเสรมิและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ และดานการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหผลการประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน ตัวชี้วัดดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนสูงข้ึนในระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมงาน To Be Number One จากการประกวด

ผลการดำเนินงานชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา กลุมรักษามาตรฐานพรอมรักษามาตรฐานเปน
ตนแบบ ไดระดับเพชร ปท่ี ๒  นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีแผนพัฒนาตนเองท่ีรักษาระดับมาตรฐานใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืนในดานการบริหารและการจัดงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และดานการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดย

ใชหลักการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

  นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี คือ กิจกรรมโรงเรียนคารบอนต่ำ ชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใชมาตรการ 5 ดาน ภายใตกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม และงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ดวยนวัตกรรม KHAM Model   

             ความโดดเดนของสถานศึกษา สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการ

ใหบริการชุมชน  

โรงเรียนไดดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงการจัดการเรียนการสอนจะตองเนนพัฒนาผูเรียนให

มีทักษะชีวิตท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ โดยครูผูสอนตองจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดในสถานการณปญหาท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) 

พรอมกับดำเนินการเผยแพรใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางเพ่ือใหสงผลสูความเปนเลิศตอไป 

 

 

                                                 ลงนาม   ................................................................. 

                      (นายศุภกิจ สานุสัตย) 

                                                      ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร 

                                                           ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1) ลักษณะขององคกร 
ช่ือ   โรงเรียนขามแกนนคร 

ท่ีอยู   ๑๐๐ หมูท่ี ๑๕ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  
โทรศัพท  ๐-๔๓๒๔-๑๗๒๐    โทรสาร    ๐-๔๓๒๔-๑๗๒๐ 

เปดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 1   ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 
จำนวน ๔๘ หองเรียน  จำนวนนักเรียน  ๑,๕๑๗ คน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๐๙ คน 
ผูอำนวยการสถานศึกษา     : นายศุภกิจ  สานุสัตย           โทรศัพท ๐๘-๐๓๖๙-๖๙๙๑  

รองผูอำนวยการสถานศึกษา : นายกฤตกร เศรษฐโสภณ      โทรศัพท ๐๘-๑๗๐๘-๑๕๐๓ 

รองผูอำนวยการสถานศึกษา : นางจิรพา บุญพระกอบ โทรศัพท ๐๘-๙๙๑๗-๖๐๘๗ 

รองผูอำนวยการสถานศึกษา : นางสาววิภาวรรณ  โกธิศร ี    โทรศัพท ๐๙-๙๑๗๔-๔๑๙๘ 
 

2) สภาพแวดลอมขององคกร 
    2.1 คติพจน,ปรชัญา,คำขวัญ,วิสัยทัศน,พันธกิจ,เปาประสงค,กลยุทธ  

คติพจน 

นตถิ ปญญา สมาอาภา “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” 

ปรัชญา 

“รักหนาท่ี  มีวินัย  ใฝเรียนรู  เชิดชูคุณธรรม” 

อัตลักษณ  

        “วิชาการดี  กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา” 

วิสัยทัศน  

  “ภายในป ๒๕๖๖ โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ  

 ๑) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ๒) นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและหางไกล

ยาเสพติด  

 ๓) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 ๔) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพและสรางภาคีเครือขาย  

 ๕) สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน  

1.1 ขอมูลท่ัวไป 
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๖) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและ

ความแตกตางระหวางบุคคลสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

๗) จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน

อยางรอบดาน  

๘) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เปาประสงค  

 ๑) ผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตามเกณฑของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) และตามมาตรฐานสากล 

 ๒) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึ ่งประสงค มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตามลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

๓) ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาศัยกภาพใหมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และความสามารถ

จัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานสากล  

๔) สถานศึกษามีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ การศึกษา รวมกับภาคีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ

อยางยั่งยืน  

๕) สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม มีสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเปนสถานศึกษาแหง

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

๖) ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาที ่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล ตอบสนองตอความตองการ ความถนดัและความแตกตางระหวางบุคคล 

๗) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ เอื้อตอ

การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  

๙) ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร เพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

กลยุทธ 

  ๑) พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

  ๒) พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๓) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 
 
 

(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจำป ๒๕๖๔)  
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    2.2 โครงสรางการบริหาร 
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 2.3 อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญของโรงเรียน 
           2.3.1 อาคารเรียน  จำนวน ๕ หลัง ไดแก อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ และ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔/๔๑ หลังคาทรงไทย 
           2.3.2 อาคารประกอบ  จำนวน ๗ หลัง ไดแก อาคารชั่วคราว อาคารกาญจนาภิเษก เรือนเพาะชำ อาคาร
กิจกรรมสหกรณ แบบเสาคอนกรีต อาคารหองสมุด ICT และอาคารพยาบาล  
           2.3.3 สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ  จำนวน  ๒๐ หลัง ไดแก อาคารฝกงาน อาคารเรียนการเกษตรกรรม โดมอเนกประสงค 
บานพักครู บานพักนักการภารโรง หองน้ำ-หองสวม 
           2.3.4 หองปฏิบัติการอื่น ๆ  จำนวน ๔๐ หอง ไดแก หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร หองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ หองปฏิบัติการสอนภาษาไทย หองปฏิบัติการสอนสังคม หองอาเซียน 
หองจริยธรรม หองปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา หองปฏิบัติการสอนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หองคหกรรม  
หองอุตสาหกรรม หองเกษตรกรรม หองดนตรี หองศิลปะ หองนาฎศิลป  

(แหลงขอมูลแผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๔) 
     2.4 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
 2.4.1 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
   1. จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนนคร พุทธศักราช ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
   2. มีแผนการเรียนพิเศษเสริมหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่เนนความถนัดของนักเรียนรายบุคคล 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก หลักสูตรหองเรียนดนตรี นาฏศิลป และกีฬา    
 2.4.2 โรงเรียนเขารวมโครงการพิเศษตาง ๆ ดังนี้   
                    ๑. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  
     ๒. โรงเรยีนสุจริต 
     ๓. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     ๔. สถานศึกษาพอเพียง 
         ๕. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(แหลงขอมูลกลุมงานวิชาการ) 
       2.5 ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จเปนท่ีประจักษ 
 2.5.1  ผลงานของนักเรียน  

๑. นางสาวมาลิสา ไกรมะณีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน Crossword 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค ครั้งที่ ๓๗ ประจำป ๒๕๖๔ ระหวางวันท่ี 
๔ - ๕ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๒. นางสาวชนกสุดา บัวสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขัน Crossword 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค ครั้งที่ ๓๗ ประจำป ๒๕๖๔ ระหวางวันท่ี 
๔ - ๕ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ๓. นางสาวชลทิชา ภูมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดคัดลายมือ
สำหรับเยาวชน ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

 ๔. นายพิธพงศ สุวรรณธาดา นายกิตติธัช เคนจันทึก นางสาวเนตรดาว หม่ืนสา และนางสาวศุภาพิชญ พรมบุตร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ภายใต ชื่อผลงาน “บานหลังที่สองปลอดภัยเจงแจว”  
ในการประกวดสื ่อสรางสรรค (Infographic) ภายใตห ัวขอ “โรงเร ียนของฉันปลอดภัยและนาอยู  Safety School”  
จัดโดย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน  

  ๕. เด็กชายยุทธภูมิ สะทานบัว เด็กชายณัฐวัฒน ทุยสุวรรณ และเด็กชายชัยชล ใจดี ไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ “สรางอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ (Smart Home)” ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน โครงการ KKICT 
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Maker Creative Challenge ๒๐๒๑ การแขงขันภารกิจคิด(ส)สนุกอยาง สรางสรรค ๒๐๒๑ โดยศูนยพัฒนาทักษะและ 
การเรียนรู ICT เทศบาลนครขอนแกน   

๖.  นายจิรพงศ เพรงมา นายชนะชัย รักซอน และนางสาวทิพรัตน ราชโคตร ไดรับรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทการประกวดสปอตโฆษณา เรื่อง กินสุกปลอดภัยหางไกลพยาธิใบไมตับ 

๗. นายภานุวัฒน นะวะสีมา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน วิ่งขามรั้ว 400 เมตร 
เยาวชนชายการแขงขันกรีฑาชิงแชมปมุงกีฬาเอเชี่ยนเกมส 2565 ณ ศูนยฝกกรีฑาแหงชาติ  

๘.  นางสาวศศิกานต  เกตบุตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน วิ่งขามรั้ว 400 เมตร 
เยาวชนหญิง การแขงขันกรีฑาชิงแชมปมุงกีฬาเอเชี่ยนเกมส 2565 ณ ศูนยฝกกรีฑาแหงชาติ  

๙. นางสาวสุริตา  หิรัญเขต ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง วิ่งขามรั้ว ๘00 เมตร 
เยาวชนหญิง การแขงขันกรีฑาชิงแชมปมุงกีฬาเอเชี่ยนเกมส 2565 ณ ศูนยฝกกรีฑาแหงชาติ 

 ๑๐. นางสางพริมล สุวรรณศรี นางสาวสุริตา หิรัญเขต และนางสาวศศิกานต  เกตบุตร ไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47  “ ศรีสะเกษ
เกมส “ ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ  

๑๑. นางสางพริมล สุวรรณศรี นางสาวสุรติา หิรัญเขต และนางสาวศศิกานต  เกตบุตร ไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 37  “นครขอนแกนเกมส”  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3  ณ จังหวัดขอนแกน  
  2.5.2  ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ๑. นายนิกร ลีกวนชา หัวหนาโครงการหองเรียนสีเขียว รับโลรางวัล ระดับประเทศ การประกวด
โครงการหองเรียนสีเขียว โรงเรียนคารบอนต่ำ (ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) ประจำป ๒๕๖๓  

 ๒. นางลัดดาวัลย คีรีเมฆ ท่ีไดรับรางวัล คุรุสดุดี ประจำป 2564 จากคุรุสภา     
 ๓. นายธนาวุฒิ ชินฮาต และนางกนกพิชญ จิตตภานันท ครูผูฝกซอมนักเรียน การแขงขัน Crossword 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (แบบออนไลน) ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
  ๔.นางสาววยุรี วงศสมศรี ครูผูฝกซอมนักเรียน การประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำป

พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไดรับรางวัลชมเชย 
  ๕. นางกัญญาพร วีระภัทรทรัพย ครูผูฝกซอมนักเรยีน การประกวดสื่อสรางสรรค (Infographic) 

ภายใต หัวขอ “โรงเรียนของฉันปลอดภัยและนาอยู Safety School” จัดโดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแกน ไดรับรางวัลรางชนะเลิศอันดับ ๒ ภายใตชื่อผลงาน “บานหลังท่ีสองปลอดภัยเจงแจว” 

 ๖. นายธนาวุฒ ิชินฮาต ครูผูปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนกน รวมกับศูนยแนะแนวประจำสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  

 ๗. นางนภธร อัครธรสกุล ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผูใหการสนับสนุนดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ประจำป ๒๕๖๔ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน  

 ๘. นางกัญญาพร วีระภัทรทรัพย ครูผูฝกซอมนักเรียน การแขงขันภารกิจคิด(ส) สนุกอยางสรางสรรค 
๒๐๒๑ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “สรางอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ (Smart Home)” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
โครงการ KKICT Maker Creative Challenge ๒๐๒๑ โดยศูนยพัฒนาทักษะ และการเรียนรู ICT เทศบาลนครขอนแกน 

๙. นางกัญญาพร วีระภัทรทรัพย ครูผูควบคุมทีม การประกวดสปอตโฆษณา เรื่อง กินสุกปลอดภัย
หางไกลพยาธิใบไมตับ ไดรับรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดยสถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ป ๒๕๖๕ 

๑๐. นายอนุสรณ ปนใจยศ ครูผูควบคุมทีม การประกวดสปอตโฆษณา เรื่อง กินสุกปลอดภัย
หางไกลพยาธิใบไมตับ ไดรับรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดยสถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ป ๒๕๖๕ 
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๑๒. นายสุขขี ดีสงคราม และนางทิพยวรรณ แกวดวง ครูผูควบคุมทีม การแขงขันกรีฑาชิงแชมปมุงกีฬา
เอเชี่ยนเกมส 2565 ณ ศูนยฝกกรีฑาแหงชาติ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน วิ่งขามรั้ว 400 เมตร เยาวชนชาย 

๑๓. นายสุขขี ดีสงคราม และนางทิพยวรรณ แกวดวง ครูผูควบคุมทีม การแขงขันกรีฑาชิงแชมปมุงกีฬา
เอเชี่ยนเกมส 2565 ณ ศูนยฝกกรีฑาแหงชาติ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน วิ่งขามรั้ว 400 เมตร เยาวชนหญิง 

๑๔. นายสุขขี ดีสงคราม และนางทิพยวรรณ แกวดวง ครูผูควบคุมทีม การแขงขันกรีฑาชิงแชมปมุงกีฬา
เอเชี่ยนเกมส 256๔ ณ ศูนยฝกกรีฑาแหงชาติ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง วิ่งขามรั้ว ๘00 เมตร 
เยาวชนหญิง 

 ๑๕. นายสุขขี ดีสงคราม และนางทิพยวรรณ แกวดวง ครูผูควบคุมทีม การแขงขันกีฬาแหงชาติ  
ครั้งที่ 47  “ ศรีสะเกษเกมส “ ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง 
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง 

๑๖. นายสุขขี ดีสงคราม และนางทิพยวรรณ แกวดวง ครูผูควบคุมทีม การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 
ครั้งที่ 37  “นครขอนแกนเกมส”  รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3  ณ จังหวัดขอนแกน ไดรับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง 
            2.5.3  ผลงานของโรงเรียน 

๑.  การประกวดโครงการหองเรียน สีเขียว โรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) 
ประจำป ๒๕๖๓ รางวัลระดับประเทศ จากกองเสริมสรางทัศนคติการใชไฟฟา ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการ
เพ่ือสังคม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

๒.  โลเกียรติยศ การประกวดแขงขันคัดลายมือสำหรับ เยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ จาก
สำนักงานราชบัณฑิตสภา  

๓. การประกวดสื่อสรางสรรค (Infographic) หัวขอ “โรงเรียนของฉันปลอดภัยและนาอยู Safety 
School” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ประจำป ๒๕๖๔ 

๔. รางวัลการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาระดับ ดีเยี่ยม ปการศึกษา ๒๕๖๔ จากสมาคมแนะแนว
แหงประเทศไทย 

๕. การแขงขันภารกิจคิด(ส)สนุกอยางสรางสรรค ๒๐๒๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สรางอุปกรณ
ควบคุม อัตโนมัติ (Smart Home) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โครงการ KKICT Maker Creative Challenge ๒๐๒๑
จากศูนยพัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT เทศบาลนครขอนแกน 

๖. โลประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติประธานกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานดีเดน 
ประจำป ๒๕๖๓ จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

๗. การประกวดผลการดำเนินงานชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา กลุมรักษา
มาตรฐานพรอมรักษามาตรฐานเปนตนแบบ ไดระดับเพชร ปท่ี ๑ 

๘. การประกวดสปอตโฆษณา เรื่อง กินสุกปลอดภัยหางไกลพยาธิใบไมตับ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภท จากสถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ป ๒๕๖๕ 
            2.5.4  ผลงานของผูบริหาร 
             นายศุภกิจ สานุสัตย ผูอำนวยการโรงเรียน รับโลรางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงการหองเรียนสี
เขียว โรงเรียนคารบอนต่ำ (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ประจำป ๒๕๖๓ จากกองเสริมสรางทัศนคติการใชไฟฟา 
ฝายบริหารดานการใชไฟฟาและกิจการเพ่ือสังคม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

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

1) จำนวนบุคลากร    (ขอมูล ๑๐ พฤศจิกายน 2564) 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

คร ู
อัตราจาง 

ลูกจาง 
ประจำ 

เจาหนาท่ี
อ่ืนๆ 

รวม 

ปการศึกษา 

2564 

๔ ๗๘ - ๕ ๔ ๑๘ ๑๐๙ 

                                                                                                      (แหลงขอมูลงานบุคลากร) 

 

 
    2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน ๑๗ ๔๒ ๔๙ ๑ ๑๐๙ 

(แหลงขอมูลงานบุคลากร) 
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๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แหลงขอมูลงานบุคลากรและงานหลักสูตรและการเรียนการสอน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 

จำนวนคาบสอน 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู  

( 2 ภาคเรยีน) 

๑. บริหารการศึกษา ๔ - 

๒. คณิตศาสตร ๑๑ ๔๒๖ 

๓. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๑ ๑๑๘๖ 

๔. ภาษาไทย ๑๑ ๓๓๗ 

๕. ภาษาตางประเทศ ๘ ๔๗๖ 

๖. สังคมศึกษา ฯ ๑๐ ๔๓๔ 

๗. การงานอาชีพ ๕ ๑๓๔ 

๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒๑๖ 

๙. ศลิปะ ๔ ๑๘๒ 

๑๐. แนะแนว ๓ ๙๖ 
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1.3 ขอมูลนักเรียน 

ขอมูลจำนวนนักเรียนปการศึกษา 2564   รวม  ๑๕๐๘  คน   (ขอมูล ๒๔ เมษายน 2565) 
 

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลจำนวนนักเรียนท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2564   (ขอมูล ๒๔ เมษายน 2565) 
 
 

 

 
 
 
 

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

ท้ังหมด 

จำนวนหอง ๙ ๙ ๙ ๒๗ ๗ ๗ ๗ ๒๑ ๔๘ 

เพศ 
๑๔๓ ๑๕๓ ๑๔๔ ๔๔๐ ๑๐๗ ๙๕ ๖๗ ๒๖๙ ๗๐๙ ๗๐๙ 

๑๔๕ ๑๓๗ ๑๔๖ ๔๒๘ ๑๒๔ ๑๒๗ ๑๒๐ ๓๗๑ ๗๙๙ ๗๙๙ 

รวม ๒๘๘ ๒๙๐ ๒๙๐ ๘๖๘ ๒๓๑ ๒๒๒ ๑๘๗ ๖๔๐ ๑๕๐๘ 

เฉล่ียตอหอง ๓๒ ๓๒.๒๒ ๓๒.๒๒ ๓๒.๑๕ ๓๓ ๓๑.๗๑ ๒๖.๗๑ ๓๐.๔๘ ๓๑.๔๒ 

ระดับช้ันเรียน ม.3 
จบ

พรอม
รุน 

จบไม
พรอม
รุน 

ม.6 
จบ

พรอม
รุน 

จบไม
พรอม
รุน 

รวม
ท้ังหมด 
(ม.3, ม.

6) 

จบ
พรอม
รุน 

จบไม
พรอม
รุน 

เพศ 
ชาย 144 92 52 67 46 21 211 138 73 

หญิง 146 116 30 120 96 24 266 212 54 

รวม 290 208 82 187 142 45 477 350 127 

คิดเปนรอยละ 100 71.72 28.28 100 75.94 24.06 100 73.38 26.62 
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(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 

 
 

1.4  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

1) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  
อยูในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ปการศึกษา  2564 

 

 
                         จำนวนนักเรียน 
      รายวิชา 

จำนวนนักเรียนท่ีไดเกรด 3 ขึ้นไป  
รอยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

291 292 294 234 222 187 1520 100.00 

ภาษาไทย 71 122 159 154 117 126 749 49.28 

คณิตศาสตร 83 196 105 144 90 130 748 49.21 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 77 107 151 207 70 91 703 46.25 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98 115 133 65 98 109 618 40.66 

ประวัติศาสตร 179 100 86 176 115 - 656 43.16 

สุขศึกษาและพลศึกษา 211 203 222 210 123 129 1098 72.24 

ศิลปะ 154 124 87 150 116 144 775 50.99 

การงานอาชีพ 167 124 156 - - 135 582 38.29 

ภาษาอังกฤษ 105 153 171 104 78 88 699 45.99 

เฉล่ีย ๑๒๒.๗๔ ๗๓๖.๔๔ ๔๘.๔๕ 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน)    
     

 
 

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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2) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน อยูในระดับดี ข้ึนไป ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ปการศึกษา 2564 
 

 
ระดับช้ัน 

 
จำนวน
นักเรียน 

 
ไมผาน 

 
ผาน 

 
ดี 

 
ดีเย่ียม 

ระดับดี
ข้ึนไป 

รอยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๙๑ ๐ ๑๘ ๑๐ ๒๖๓ ๒๗๐ 92.78 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๙๒ ๐ ๓๒ ๑๔ ๒๔๖ ๒๖๐ 89.04 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๙๓ ๐ ๑๔ ๑๘ ๒๖๑ ๒๗๙ 95.22 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๒๓๔ ๐ ๓๖ ๔๐ ๑๕๘ ๑๙๘ 84.62 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๒๒๒ ๐ ๕๒ ๒๙ ๑๔๑ ๑๗๐ 76.58 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๘๗ ๐ ๑๖ ๑๒ ๑๕๙ ๑๗๑ 91.44 

เฉล่ีย ๑๕๑๙ ๐ ๑๖๘ ๑๒๓ ๑๒๒๘ ๑๓๕๑ 88.94 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน) 
(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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3) รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับ ดี ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ปการศึกษา  2564 
 

ระดับช้ัน จำนวน

นักเรียน 

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม ระดับดีข้ึน

ไป 
รอยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๙๑ ๐ ๑๐ ๐ ๒๘๑ ๒๘๑ 96.56 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๙๒ ๐ ๒๒ ๑ ๒๖๙ ๒๗๐ 92.47 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๙๓ ๐ ๙ ๑๓ ๒๗๑ ๒๘๔ 96.93 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๒๓๔ ๐ ๓๐ ๓๒ ๑๗๒ ๒๐๔ 87.18 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๒๒๒ ๐ ๕๓ ๑๖ ๑๕๓ ๑๖๙ 76.13 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๘๗ ๐ ๑๐ ๑๑ ๑๖๖ ๑๗๗ 94.65 

เฉล่ีย ๑๕๑๙ ๐ ๑๓๔ ๗๓ ๑๓๑๒ ๑๓๘๕ 91.18 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พ้ืนฐาน)      
 

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2564 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2564  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคม
ศึกษา  

ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน ๔๕.๖๕ ๒๐.๐๙ ๒๘.๒๒ - ๒๗.๓๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๘.๐๖ ๒๓.๑๖ ๓๐.๔๓ - ๒๙.๗๓ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ - ๓๐.๗๙ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ - ๓๑.๑๑ 

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา 2564  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน ๔๔.๘๔ ๑๘.๓๖ ๒๘.๘๑ ๓๖.๐๖ ๒๒.๘๘ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๔.๘๐ ๒๐.๓๗ ๒๘.๑๐ ๓๕.๖๐ ๒๔.๘๔ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๗.๗๔ ๑๙.๑๒ ๒๗.๖๘ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ึนพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา  2562 – 2564   
     ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา 
ป กศ. 
2562 

ป กศ. 
2563 

ผลตาง 
2562-
2563 

ป กศ.
2564 

ผลตาง  
2563-2564 

ภาษาไทย 51.71 51.96 0.25 ๔๕.๖๕ -6.31 

ภาษาอังกฤษ 29.94 31.50 1.56 ๒๗.๓๓ -4.17 

คณิตศาสตร 22.42 23.26 0.84 ๒๐.๐๙ -3.17 

วิทยาศาสตร 28.88 29.52 0.64 ๒๘.๒๒ -1.30 

รวมเฉล่ีย 132.95 136.24 3.29 ๑๒๑.๒๙ -14.95 
(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ึนพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2562 – 2564  
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชา 
ป กศ. 
2562 

ป กศ. 
2563 

ผลตาง 
2562-
2563 

ป กศ.
2564 

ผลตาง  
2563-2564 

ภาษาไทย 36.52 41.23 4.71 ๔๔.๘๔ 3.61 

สังคมศึกษา 33.76 33.80 0.04 ๓๖.๐๖ 2.26 

ภาษาอังกฤษ 24.07 23.92 -0.15 ๒๒.๘๘ -1.04 

คณิตศาสตร 20.64 22.31 1.67 ๑๘.๓๖ -3.95 

วิทยาศาสตร 25.37 28.96 3.59 ๒๘.๘๑ -0.15 

รวมเฉล่ีย 140.36 150.22 9.86 ๑๕๐.๙๕ 0.73 

(แหลงขอมูลงานวัดผลและประเมินผล) 
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1.๖ ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2564 
   

   โรงเรียนขามแกนนคร จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เรียนที่บาน ๑๐๐ % ทำใหครูผู สอนและโรงเรียนไม

สามารถใหนักเรียนใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ในปการศึกษา 2565 ได เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน

และขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเปนการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

(COVID-1๙)  
      

1.7 ขอมูลงบประมาณ 
   1. รายรับประเภทรายหัวรัฐบาลจัดสรรให ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ประเภทรายรับ ระดับช้ัน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

การจัดการเรียนการสอน 

ม.1 260 3,500.00 910,000.00 
2,957,500.00 ม.2 295 3,500.00 1,032,500.00 

ม.3 290 3,500.00 1,015,000.00 
ม.4 186 3,800.00 706,800.00 

2,299,000.00 ม.5 223 3,800.00 847,400.00 

ม.6 196 3,800.00 744,800.00 

รวม 1,450  5,256,500.00 5,256,500.00 
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ประเภทรายรับ ระดับช้ัน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

อุปกรณการเรียน 

ม.1 260 420.00 109,200.00 
354,900.00 ม.2 295 420.00 123,900.00 

ม.3 290 420.00 121,800.00 
ม.4 186 460.00 85,560.00 

278,300.00 ม.5 223 460.00 102,580.00 
ม.6 196 460.00 90,160.00 

รวม 1,450  633,200.00 633,200.00 

 

ประเภทรายรับ ระดับช้ัน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

เครื่องแบบนักเรียน 

ม.1 260 450.00 117,000.00 
380,250.00 ม.2 295 450.00 132,750.00 

ม.3 290 450.00 130,500.00 
ม.4 186 500.00 93,000.00 

302,500.00 ม.5 223 500.00 111,500.00 
ม.6 196 500.00 98,000.00 

รวม 1,450  682,750.00 682,750.00 

 

ประเภทรายรับ ระดับช้ัน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

คาหนังสือเรียน 

ม.1 260 764.00 198,640.00 
732,565.00 ม.2 295 877.00 258,715.00 

ม.3 290 949.00 275,210.00 
ม.4 186 1,318.00 245,148.00 

744,161.00 ม.5 223 1,263.00 281,649.00 

ม.6 196 1,109.00 217,364.00 

รวม 1,450  1,476,726.00 1,476,726.00 
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ประเภทรายรับ ระดับช้ัน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ม.1 260 880.00 228,800.00 
743,600.00 ม.2 295 880.00 259,600.00 

ม.3 290 880.00 255,200.00 
ม.4 186 950.00 176,700.00 

574,750.00 ม.5 223 950.00 211,850.00 

ม.6 196 950.00 186,200.00 

รวม 1,450  1,318,350.00 1,318,350.00 

      
รายละเอียดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ท่ี รายการ จำนวนนักเรียน รายหัว รวมเงิน ผูรับผิดชอบ 
1 แขงขันศิลปะหัตกรรม   1,450  170 256,960 วิชาการ 
2 ยกผลสัมฤทธิ์ท้ัง ๘ กลุมสาระ ๆ    - -  80,000 วิชาการ 
3 เตรียมความพรอม ม. 6 สมรรถนะ วิชา

สามัญ GAT, PAT 
     486   140  68,040 วิชาการ/แนะ

แนว 
4 คายคุณธรรม ม.๑ และ ม. ๔      446  120  53,520 กิจการนักเรียน 
5 คายคุณธรรม ม. ๒ และ ม.๕      518   120  62,160 กิจการนักเรียน 
6 ศึกษาแหลงเรียนรู (ทัศนศึกษา) ทุกระดับ   1,450   200  290,000 กิจการนักเรียน 
7 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญ

ประโยชน ม. ๑ และ ม. ๒ 
     555  100  55,500 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ฯ 
8 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญ

ประโยชน ม. 3   
     290      200  58,000 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ฯ 
9 ชุมนุม   1,450     30  43,500 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ฯ 
10 กีฬาสีภายใน   1,450   90  130,500 พละ 
11 บริการสารสนเทศ (ICT)    1,450      150  217,500 ICT 

รวมท้ังส้ิน 1,315,680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  19 
 
๒. หมวดเงินระดมทรัพยากร/รายได  

บัญชีรายละเอียดการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา/เงินอ่ืน ๆ 
โรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
บัญชีรายละเอียดคาใชจายเงินบำรุงการศึกษา/เงินอ่ืน ๆ 

โรงเรียนขามแกนนคร ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี รายการ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

เก็บเงิน 
บรศ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

1 คาจางครูชาวตางประเทศ 1,450 3 900 1,305,000 แผนงานฯ 
2 คาเรียนคอมพิวเตอร  1,450 - 400 580,000 ICT 
3 คาจางครูท่ีมีความเชียวชาญในสาขา

เฉพาะ 
1,450 4 700 1,015,000 

แผนงานฯ 

4 คาจางบคุลากรโรงเรียน (แมบาน/
ยาม) 

1,450 13 700 1,015,000 
อำนวยการ 

5 คาคูมือนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 446 - 100 44,600 กิจการ ฯ 
6 คาบัตรประจำตัวนักเรียนม.๑ และ ม.๔ 446 - 100 44,600 กิจการ ฯ 
7 คาสาธารณูปโภคสำหรับหองเรียน

ปรับอากาศ 
1,450 - 300 435,000 

ICT 

 ท่ี รายการท่ีเรียกเก็บ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
1. โครงการสงเสริมศักยภาพความสามารถของนักรเยนและดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพนักเรียน (เบิกได) 
1 คาจางครูชาวตางประเทศ 900 900 900 900 900 900 

2 
คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัด
คอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐ
จัดให (๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน) 400 400 400 400 400 400 

3 คาจางครูท่ีมีความเชียวชาญในสาขาเฉพาะ 700 700 700 700 700 700 
๔ คาจางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 700 700 700 700 700 700 
๕ คาคูมือนักเรียน 100 - - 100 - - 
๖ คาบัตรประจำตัวนักเรียน 100 - - 100 - - 
๗ คาสาธารณูปโภคสำหรับหองเรียนปรับ

อากาศ 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
รวม 3,200 3,000 3,000 3,200 3,000 3,000 

2. โครงการสงเสริมสวัสดิการและสงเสริมกิจกรรมรวมกับโรงเรียน(เบิกไมได) 
๘ คาโครงการสงเสริมคุณธรรม (ธนาคาร

โรงเรียน) 200 - - 200 - - 
๙ คาสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ 200 200 200 200 200 200 

๑๐ คาแฟมประกาศนียบัตร ม. ๓ และ ม.๖ - - 60 - - 60 
รวม 400 200 260 400 200 260 

รวมท้ังส้ิน 3,600 3,200 3,260 3,600 3,200 3,260 
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ท่ี รายการ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

เก็บเงิน 
บรศ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

รวม 3,200 4,439,200  
๘ คาสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ ฯ 1,450 - 200 290,000 กิจการ ฯ 
๙ ธนาคารโรงเรียน ม.๑ และ ม.๔ 446 - 200 89,200 อำนวยการ 

๑๐ คาแฟมประกาศนียบัตร ม. ๓ และ ม.๖ 486 - 60 29,160 วิชาการ 
รวมท้ังส้ิน ม. ๑ และ ม.๔ 3,600 4,847,560  

 
๓. หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทรายรับ ระดับช้ัน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

การจัดการเรียนการสอน 

ม.1 260 3,500.00 910,000.00 
2,957,500.00 ม.2 295 3,500.00 1,032,500.00 

ม.3 290 3,500.00 1,015,000.00 
ม.4 186 3,800.00 706,800.00 

2,299,000.00 ม.5 223 3,800.00 847,400.00 

ม.6 196 3,800.00 744,800.00 

รวม 1,450  5,256,500.00 5,256,500.00 

 
เงินอุดหนุนจากจำนวนนักเรียน ๑,๔๕๐  คน คิดเปนเงิน  5,256,500.00    บาท 
หักคาใชจาย ๑. คาสาธารณูปโภค     2,500,000     บาท 
  ๒. คาน้ำมันเชื้อเพลิง/ซอม/ ภาษี/ตอทะเบียน  400,000       บาท 
  ๓. คาใชสอย      400,000       บาท 

   รวมคาใชจาย    3,300,000     บาท 
คงเหลือเงินอุดหนุนจัดสรร      1,956,500     บาท 
 งบวิชาการ   ๖๐ %      1,173,900     บาท 
 งบบริหารท่ัวไป ๓๐ %       586,950            บาท 
 งบสำรองจาย ๑๐ %      195,650            บาท 

 
รายละเอียดจำนวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน พัฒนาผูเรียน รายได งบกลาง 

๑ ๓๕ ๒๗๘,๒๔๐ ๔๐๕,๐๐๐ ๑๐๗,๐๐๐ ๐ ๗๙๐,๒๔๐ 
๒ ๓๙ ๔๔๙,๐๓๐ ๖๔๙,๖๘๐ ๔๑๗,๑๖๐ ๐ ๑,๕๑๕,๘๗๐ 
๓ ๗๔ ๑๘๓,๕๐๐ ๐ ๓,๘๘๓,๓๐๐ ๗๓๗,๘๘๐ ๕,๖๓๙,๐๐๐ 
๔ ๒๐ ๑๑๒,๒๐๐ ๒๖๑,๐๐๐ ๑๐๔,๑๐๐ ๐ ๔๗๗,๓๐๐ 

รวม ๑๖๘ ๑,๐๒๒,๙๗๐ ๑,๓๑๕,๖๘๐ ๔,๕๑๑,๕๖๐ ๗๓๗,๘๘๐ ๗,๕๘๘,๐๙๐ 
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1.8  ขอมูลดานปจจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

 

รายการ แนวการพิจารณา ระดับความพรอม 
ดานกายภาพ 
1) การจัดหองเรียนตอ

ระดับชั้น 
 

  มีการจัดหองเรียน ครบตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 3  มาก 
  มีการจัดหองเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดหองเรียน แบบคละชั้นมากกวา 2 ระดับชั้น                                                                                         1   นอย 

2) หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ / 
แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอและ 
      พรอมใชงาน                                                                                        

3  มาก 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอ 
 แตไมพรอมใชงาน หรือมีไมเพียงพอแตพรอมใชงาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูไมเพียงพอ  
 และไมพรอมใชงาน                                                                                            

1  นอย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย และ 
 ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย  
แตไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูไมหลากหลาย และไมครบ 
 ทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                                                                  

1  นอย 

ดานบุคลากร 

1) ผูบริหารสถานศึกษา   มีผูอำนวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 
  มีผูรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไมมีผูอำนวยการ/ผูรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา 1  นอย 

2) จำนวนครู   มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแตไมครบทุกรายวิชา หรือ 
      มีครูไมครบทุกระดับชั้นแตครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจำนวนครูไมครบทุกระดับชั้น และไมครบทุกรายวิชา                                                                                          1  นอย 
3)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 

การพัฒนาตนเองของครู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี
ผานมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต 20 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ชัว่โมงเฉลี่ยระหวาง 10 - 19 ชัว่โมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยนอยกวา 10 ชัว่โมง                                                                                          1  นอย 

4)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการเขา
รวมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท้ังหมดในปการศึกษาท่ี
ผานมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต 50 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหวาง 25 - 49 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยนอยกวา 25 ชั่วโมง                                                                                          1   นอย 

6)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 
  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไมมีบคุลากรสนับสนุน                                     1   นอย 
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รายการ แนวการพิจารณา ระดับความพรอม 
7)  บ ุคลากร เก ี ่ ยวก ับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษาท่ีผานมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการประกันคุณภาพฯ       
      กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการประกันคุณภาพฯ    
      กับครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไมมีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ     

1   นอย 

ดานการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมีสวนรวมของผูปกครอง   ผูปกครองรอยละ 80 ข้ึนไป เขารวมประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา  
3  มาก 

  ผูปกครองรอยละ 50 - 79 เขารวมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผูปกครองนอยกวารอยละ 50 เขารวมประชุมหรือกิจกรรมของ 
      สถานศึกษา  

1   นอย 

2) การม ีส  วนร  วมของคณะ 
กรรมการสถานศ ึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา  
อยางนอย 4 ครั้งตอป 

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 
ครั้งตอป 

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา นอยกวา 
2 ครั้งตอป                                     

1   นอย 
 

3) การสนับสนุนจากหนวยงาน /
องคกรท่ีเก่ียวของ  

  ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ และสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา 3  มาก 
  ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ แตไมสงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา

หรือ ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ แตสงผลตอการพัฒนา
สถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ และไมสงผลตอการพัฒนา
สถานศึกษา                    

1   นอย 

สรุประดับความพรอม 
 

มีความพรอมอยูในระดับมาก    ๑๑ รายการ 
มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง .......... รายการ 

มีความพรอมอยูในระดับนอย  ๑     รายการ 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       โรงเรียนขามแกนนคร ไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา2564 
ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน ๘๒.๘๓ ดีเลิศ       85/ไมบรรลุ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ๗๐.๐๔ ดี 85/ไมบรรลุ 
     1.1  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ 

๕๔.๙๖ กำลังพัฒนา 
85/ไมบรรล ุ

     1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

๘๔.๔๖ ดีเลิศ 
85/ไมบรรล ุ

     1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๗๘.๗๙ ดี 90/ไมบรรล ุ
     1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ   
และการสื่อสาร 

๙๔.๖๕ ยอดเยี่ยม 
90/บรรล ุ

     1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔๘.๔๕ กำลังพัฒนา 80/ไมบรรล ุ
     1.6  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ๗๐.๙๒ ดี 80/ไมบรรล ุ
2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ๙๕.๖๒ ยอดเยี่ยม 95/บรรลุ 
     2.1  การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   ๙๕.๐๙ ยอดเยีย่ม 95/บรรล ุ
     2.2  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ๙๖.๑๔ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ
     2.3  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ๙๖.๑๒ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ
     2.4  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ๙๕.๑๒ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ - ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม/บรรลุ 
     2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

- ยอดเยี่ยม 
บรรล ุ

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ 
การจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ 

- ยอดเยี่ยม 
บรรล ุ

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู 

- ยอดเยี่ยม บรรล ุ

2.7 มีการบรหิารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

๙๖.๐๗ ยอดเย่ียม 95/บรรลุ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏบัิติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

๙๕.๗๔ ยอดเยี่ยม 95/ไมบรรลุ 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรยีนรูท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

   3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก ๙๖.๗๔ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนำผล
มาพัฒนาผูเรียน 

๘๙.๕๖ ยอดเยี่ยม 95/ไมบรรลุ 



                  24 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

๙๕.๕๕ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

  3.6 มีการบริหารและการจดัการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 100/บรรล ุ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ๘๙.๔๕ ดีเลิศ ๘๕/บรรล ุ

 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. แผนการดำเนนิการ/การตั้งเปาหมาย 
     โรงเรียนขามแกนนครเริ่มใชแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2563 – 2566 เปนปท่ี ๒ ที่มีจุดเนนตาม
นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี ่ยวของกับการวางแผนพัฒนายุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือ
ใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในระยะ 4 ป โดยมีวิสัยทัศน(Vision) ที่วา “ภายในป 2566 โรงเรียนขามแกน
นคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้โรงเรียนไดดำเนินการจัดแผนปฏิบัติ
การ ประจำป 2564 โดยยึดจุดเนนของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปการศึกษา 256
๓ นำมาเปนจุดเนนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป 2564  ภายใตสถานการณจำเปน และเรงดวน เนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ
ออนไลนและรูปแบบปกติ โดยทางโรงเรียนไดจัดการเรียนรูแบบ ๕ ON ไดแก ON Site On Air ON Line ON Demand 
และ ON Hand เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวยระบบ
คุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model ที่เปนการบริหารจัดการ 3 ระบบ คือ 
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เขามาชวยในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน รวมกับการใชกลยุทธเครือขายความรวมมือ ภายใตปรัชญาของโรงเรียนที่วา “รักหนาที่  มีวินัย  ใฝเรียนรู  
เชิดชูคุณธรรม” ประกอบกับอัตลักษณของโรงเรียนที่วา “วิชาการดี  กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา”และนอม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ สนับสนุน และสงเสริม ใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคควบคูกับการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีความใฝรูและเรียนรู
อยางตอเนื่อง มีทักษะการคิดและทักษะชีวิต   
 ทั้งนี้โรงเรียนขามแกนนครไดกำหนดเปาหมายมาตรฐานในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน รอยละ 85.00 อยู 
ในระดับคุณภาพดีเลิศ โดยแยกประเด็นพิจารณาดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน รอยละ 85.๐๐ อยูในระดับ
คุณภาพดีเลิศ และ 2) คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูเรียน รอยละ 95.๐๐ อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 
2. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ 

โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวย
ระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model เขามาชวยในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน ใหไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว ดังน้ี  
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1. งานแผนงานและโครงการ ไดจัดประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๔ และสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19)  

2. หัวหนากลุมงาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนางานตามโครงสรางบริหารงานของโรงเรียนดำเนินการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน โดยแยกโครงการ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเรียน และโครงการที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูเรียน ซึ่งแตละโครงการ/กิจกรรมตองมีเปาหมายทั้งดาน
ปริมาณ และดานคุณภาพท่ีมุงพัฒนาผูเรียนโดยตรง 

3. คณะผูบริหาร หัวหนากลุมงาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม จัดสรร
งบประมาณ  

4. งานแผนงานและโครงการ รวมรวบโครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน เพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางหลากหลายและตอเนื่อง โดยมีโครงการหลัก 
2 โครงการ คือ โครงการท่ี ๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จำนวน ๓๕ กิจกรรม ไดแก ประเด็นพิจารณา
ที่ ๑มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ จำนวน ๗ กิจกรรม ประเด็นพิจารณาที่ ๒ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา จำนวน ๘ 
กิจกรรม ประเด็นพิจารณาที่ ๓ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม จำนวน ๔ กิจกรรม ประเด็นพิจารณาที่ ๔ มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร จำนวน ๓ กิจกรรม ประเด็นพิจารณาท่ี ๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๗ กิจกรรม และประเด็นพิจารณาท่ี ๖ มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ท่ีดีตองานอาชีพ จำนวน ๖ กิจกรรม โดยกิจกรรมท้ังหมดจะมีในทุกกลุมงานตามโครงสรางบริหารและกลุมสาระการเรียนรูท่ี
วางแผนไวในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 ตัวอยางกิจกรรม เชน กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ ฝกพัฒนา
ทักษะการอานและเขียน สัปดาหวิทยาศาสตร คายสะเต็มศึกษา คายนาโนเทคโนโลยี สัปดาหคณิตศาสตร คายคณิตศาสตร
และศึกษาแหลงเรียนรู คายภาษาตางประเทศ สงเสริมศักยภาพผูเรียนดาน Crossword สงเสริมความเปนเลิศทางสังคม
ศึกษา ฝกทักษะดานไอซีทีสูความเปนเลิศ  แขงขันศิลปหัตถกรรม การแสดงผลงาน IS สงเสริมนิสัยรักการอาน การเตรียม
ความพรอม ม. 3 และ ม. 6 และยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู มุงสูมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรู
ตามหลกัสูตรใหม ฯลฯ   

เพื่อใหสอดคลองกับอุดมการณ และหลักการในการจัดการศึกษา เพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะของคน
ไทยที่พึงประสงค รวมท้ังมีคุณลักษะเปนพลโลก นอกจากนี้เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี มี
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยใหกับนักเรียน และผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม โรงเรียนไดจัดทำ
โครงการที่ ๒  โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน จำนวน ๓๙ กิจกรรม ไดแก ประเด็น
พิจารณาที่ ๒ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  จำนวน ๑๓ กิจกรรม ประเด็นพิจารณาที่ ๒ 
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย จำนวน ๑๒ กิจกรรม ประเด็นพิจารณาที่ ๓ ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย จำนวน ๙ กิจกรรม ประเด็นพิจารณาท่ี ๔ สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม จำนวน ๕ กิจกรรม 
โดยกิจกรรมทั้งหมดในโครงการที่ ๒ จะเนนในกลุมงานกิจการนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในการจัดทำกิจกรรมยอย 
ตัวอยางกิจกรรมเชน อบรมคุณธรรมจริยธรรม  สงเสริมนิสัยรักการอานรักการออม สงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน การเขาคายลูกเสือ มี
การสรางเครือขายความรวมมือจากผูปกครอง นักเรียนและผูเกี่ยวของ ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด โดยจัดทำโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม To Be Number One และกิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาภายนอก
และกีฬานองใหม เพื่อเปนการฝกใหนักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข และมีจิตสาธารณะตาม
บริบทของโรงเรียน 
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5. ผูเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน จำนวน 7๔ กิจกรรม ดำเนินการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป 256๔ โดยใชรูปแบบการบริหารงาน KHAM Model ที่ตองใชความรู 
ความสามารถในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีคุณภาพ มุงสูความสำเร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิด
องคความรู เกิดทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีความพอเพียงตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

5.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) ถาเปนโครงการ/กิจกรรมใหม ตองมีการสำรวจสภาพปญหาและความตองการ 
จุดเดน จุดดอย  สำหรับโครงการ/กิจกรรมตอเนื่องใหคณะกรรมการดำเนินงานนำขอมูลการสรุปโครงการ/กิจกรรมของป
การศึกษา 256๓ มาวางแผนศึกษาจุดเดน จุดดอย และปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีผานมา  

5.2  ข้ันดำเนินการ (Do)  ประชุมผูท่ีเก่ียวของ แตงต้ังคณะกรรมการทำงาน กำหนดแนวทางการทำงาน แบงหนาท่ี
รับผิดชอบ กำหนดเกณฑ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล/วิธีการสรุปโครงการ/กิจกรรม กำหนดเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมตามรปูแบบของกลุมแผนงานและโครงการ รวมกับงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนไดกำหนดไว 

5.3 ข้ันประเมินผล (Check) คณะกรรมการประเมินผลกำหนดระยะเวลาในการประเมินผล นำเครื่องมือวัดเก็บ
ขอมูล โดยใชรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน ประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยใช Google form มาชวยในการเก็บขอมูล และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม 

5.4 ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) ผูเสนอโครงการ/กิจกรรมนำขอมูลท่ีสรุปผลการดำเนินการเสนอตอผูบริหารใน
การพิจารณา เพ่ือรบัทราบผลการดำเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม 

6. งานแผนงานและโครงการ ไดมีระบบกำกับ ติดตาม การทำงานของผูรับผิดชอบทุกโครงการผานหัวหนากลุมงาน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานที่ดำเนินการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลและสะทอนผลการดำเนินการ สรุป
รายงานผลเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานอยางเปนระบบ และสรุปโครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ตามแผนปฏิบัติการประจำป 256๔ จำนวน 3๕ กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน 1๐ กิจกรรม สวนโครงการท่ี 2 
สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน จำนวน 3๙ กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน ๕ กิจกรรม 

สืบเนื่องจากในปการศึกษา 256๔ ไดมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดขอนแกนและท่ัวประเทศ
ไทย สงผลกระทบตอโครงการ/กิจกรรมท่ีตองมีการรวมกลุมผูเรียนจำนวนมาก และโรงเรียนประกาศปดโรงเรียน ใหนักเรียน
เรียนออนไลนอยูบาน จึงไมสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนดไวได  

7. งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
ในแตละโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตอทีมบริหารงานโรงเรียนเพ่ือนำไป
พัฒนาและปรับปรุงตอยอดในการสรางนวัตกรรมของโรงเรียนตอไป 
 
3. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 
    1.ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทางวิชาการ    ระดับคุณภาพ ดี 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 
1.1 มีความสามารถในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในประเด็นท่ี 1 มีความสามารถในการอาน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สามารถสรุปผลได ๒ สวน ดังนี ้
 สวนท่ี ๑ พิจารณาจากคะแนนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑.๑ นักเรียนรอยละ 49.28 สามารถอานและเขียนภาษาไทยไดอยาง
ถูกตองตามหลักเกณฑการอานและเขียนสื่อสารไดในระดับดีข้ึนไป พิจารณาจาก
หลักฐาน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีไดผลการเรียนระดับ 3 
ข้ึนไป 

๑.๒  นักเรียนรอยละ ๔๕.๙๙ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามหลักเกณฑ
การฟงและการพูดสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดตามเปาหมายของครูผูสอนใน
ระดับชั้น พิจารณาจากหลักฐานผลงาน/ชิ้นงานท่ีเกิดจากการเรียนรูในรายวิชา



                  27 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีไดผลการ
เรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
 ๑.๓ นักเรียนรอยละ 4๙.๒๑ มีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น ระดับดีข้ึนไป พิจารณาจากหลักฐาน 
ผลงาน/ชิ้นงานท่ีเกิดจากการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรท่ีไดผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
๒.  นักเรียนรอยละ ๗๕.๓๕ มีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ พิจารณาจากหลักฐานคะแนนประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ของนักเรียน ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน  

ดังนั้นสามารถสรุปไดวาผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ คิดเปนรอยละ ๕๔.๙๖ ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา ไมบรรลุ
เปาหมาย  เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาในประเด็นพิจารณา
นี้ ไมสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว สืบเนื่องจากมีการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ทำใหกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จะใชรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลน และตองงดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมกันทำให
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน 

1.2 มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา 

 

      นักเรียนมีการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไดอยางเหมาะสม และนักเรียนมีการแกปญหาและนำไปประยุกตใชในสถานการณ 
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม พิจารณาจากหลักฐานผลการเรียนรูนักเรียนรายวิชา
การศึกษาคนควาอิสระ (IS) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในรายวิชาสะเต็มศึกษาของ
นักเรียน และคะแนนประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของนักเรียน ตามประเด็น
พิจารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน  
     นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๖ ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ  ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากกิจกรรมที่ตองเนนใหผู เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีว ิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหาเปนกิจกรรมท่ีตองรวมกลุม แตไมสามารถดำเนินการไดเพราะปองการ
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหตองงดจัดโครงการ/
กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน และไดจัดการเรียนรูแบบออนไลน จึงทำให
ผูเรียนไมไดฝกทักษะคิด วิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหาไดดีเทาท่ีควร 

1.3 มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

 

    นักเรียนมีสรางองคความรูของตนเองที่เกิดจากทักษะการทำงานเปนทีม และมี
การเชื่อมโยงความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ ่งใหม ๆ ในรูปแบบ
แนวความคิด โครงการ  โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต พิจารณาจากหลักฐานผลการ
เรียนรูนักเรียนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ผลงาน/ชิ้นงานในรายวิชาสะ
เต็มศึกษา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู ในรายวิชาสะเต็มศึกษาของนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและศิลปะ และ
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 
คะแนนประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของนักเรียน ตามประเด็นพิจารณาของ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน 
     นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม คิดเปนรอยละ 78.79 
ระดับคุณภาพ ดี  ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่ตองเนนให
ผูเรียนการทำงานเปนทีมเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม ไมสามารถดำเนินการไดเพราะ
ปองการการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหตองงดจัด
โครงการ/กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน และไดจัดการเรียนรูแบบออนไลน 
จึงทำใหผูเรียนไมไดทำกิจกรรมกลุม การทำงานเปนทีมที่ตองสรางผลงานหรือ
นวัตกรรมไดดีเทาท่ีควร 

1.4 มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

 

    นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง สรางสรรค 
มีคุณธรรมและนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พิจารณาจากหลักฐานผลสัมฤทธิ์
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ความพึงพอใจของรายงานการใช
หลักสูตรสถานศึกษา หัวขอนักเร ียนไดฝ กทักษะการศึกษาคนควาโดยใช
เทคโนโลย ีผลการประเมินนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายพัฒนาทักษะดานไอซีทีสู
ความเปนเลิศ และสื ่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ และคะแนน
ประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับคุณภาพของนักเรียน ตามประเด็นพิจารณาของ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน 
     นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ค ิดเปนรอยละ 9๔.๖๕ ระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม บรรลุเปาหมาย จาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหครูผูสอนทุก
คนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเปนรูปแบบการสอนออนไลนสงผลใหนักเรียนมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน และนักเรียนสามารถคนหาความรูจาก
สารสนเทศตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน นอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามารถในการพูดสื่อสาร
ผานระบบการเรียนออนไลนไดดียิ่งข้ึน  

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูผาน
เกณฑการประเมิน (ไดผลการเรียนระดบั 3 ข้ึนไป) พิจารณาจากหลักฐาน
รายงานผลการเรียนรูของนักเรียน 
    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 
๔๘.๔๕ ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากครูผูสอนตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากสอนปกติมาเปนรูปแบบการสอนออนไลน ทำให
นักเรียนบางคนไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ เพราะขอจำกัดของเครือขาย
อินเตอรเน็ตและอุปกรณในการเรียนรูไมสามารถเขาถึงนักเรียนไดครบทุกคน อีก
ทั้งเวลาเรียนในปการศึกษานี้ไมเพียงพอทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไมเปนไปตามท่ีสถานศึกษากำหนดไว 

1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

    นักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการพรอมท่ีจะศึกษาตอ ในระดับชั้น
ที ่สูงขึ ้นการทำงานหรืองานอาชีพ พิจารณาจากหลักฐานรายงานการติดตาม
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดเขาศึกษาตอทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ รอยละ ๔๙.๓๒  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ ๔๑.๗๑ เขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมมุงสู
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 
มหาวิทยาลัย เปดโลกกวางทางวิชาการและอาชีพของงานแนะแนว และกิจกรรมการ
อบรมทักษะการงานอาชีพและจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ มีผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 
9๔.๘๔ 
    นักเรียนรอยละ 7๓.๐๗ มีเจตคติท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การ
ทำงานหรืองานอาชีพ พิจารณาจากหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6  
   นักเรียนรอยละ ๙๕.๖๕ มีความรู  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที ่ดีตองานอาชีพ 
พิจารณาจากหลักฐานคะแนนประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน 
ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับ
นักเรียน 
    นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ คิดเปนรอยละ  
๗๐.๙๒ ระดับคุณภาพดี ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 จำนวน 12๙ คน ยังไมสามารถจบการศึกษาตามวันท่ี
สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดไวในรอบแรก ทำใหยังไมสามารถตัดสินใจ
วาจะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ ้น หรือตองไปทำงานตามความสามารถของ
ตนเอง สงผลใหการสำรวจขอมูลไมชัดเจน และผลกระทบจากการแพรระบาด
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหกิจกรรมที ่จะพัฒนาสงเสริมความรู 
ทักษะพ้ืนฐานใหกับนักเรียนไมสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได 

        
2. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

2.๑  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

   นักเรียนรอยละ 100 ผานเกณฑการประเมินดานคุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษากำหนด คือ รักชาต ิศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต 
มีวินัย ใฝเรยีนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทยและมีจิต
สาธารณะ พิจารณาจากหลักฐานผลการประเมินดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูเรียน  
     นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของนักเรียนโรงเร ียน 
ขามแกนนคร คือ วิชาการดี กิจกรรมเดน เนนทักษะชีวิต มีจิตอาสา พิจารณาจาก
หลักฐานผลการประเมินของกิจกรรมชุมนุม 
    นักเรียนรอยละ ๙๕.๐๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดีงาม 
เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา และมีจิตสำนึก โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมตลอดเวลา อยูในระดับ ๓ ข้ึนไป 
พิจารณาจากหลักฐานคะแนนประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของนักเรียน 
ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำหรบั
นักเรียน 
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    จากประเด็นการตรวจสอบทั้ง ๓ ประเด็นสรุปวานักเรียนมีคุณลักษณะและ

คานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด คิดเปนรอยละ 9๕.๐๕ ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย  

๒.๒ มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  
     และความเปนไทย 
 

     นักเรียนรอยละ 9๘.๕๔ มีความภาคภูมิใจในทองถิ ่น และความเปนไทย 
พิจารณาจากความพึงพอใจของนักเรียนเขารวมกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติท่ีทาง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดโครงการใหกับนักเรียนทุกคนเขารวมมีความ
ภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย และนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาไทย ผลงานการเขารวมแขงขันการวาดภาพศิลปะของกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ และกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 
   นักเรียนรอยละ ๙๓.๗๔ มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย และ 
มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย อยู
ในระดับ ๓ ขึ้นไป พิจารณาจากหลักฐานคะแนนประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของนักเรียน ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน 
  จากประเด็นการตรวจสอบท้ัง ๒ ประเด็นสรุปวานักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ทองถ่ิน และความเปนไทย คิดเปนรอยละ 9๖.๑๔ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
บรรลุเปาหมาย 

๒.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน 
     ความแตกตางและหลากหลาย 
 

   นักเรียนรอยละ ๙๖.๗๔ ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
พิจารณาจากความพึงพอใจของนักเรียนเขารวมกิจกรรม To Be Number One  
    นักเรียนรอยละ ๙๕.65 มีการแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ การเห็นคุณคาของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  
การปรับตัวและรวมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม และ ยอมรับ
และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรมประเพณี อยูในระดับ ๓ ขึ้นไป พิจารณาจากหลักฐานคะแนน
ประเมินความคิดเห็นเกี ่ยวกับคุณภาพของนักเรียน ตามประเด็นพิจารณาของ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน 
  จากประเด็นการตรวจสอบทั้ง ๒ ประเด็นสรุปวานักเรียนมีความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น และความเปนไทย คิดเปนรอยละ 9๖.๑๒ ระดับคุณภาพยอดเยี ่ยม 
บรรลุเปาหมาย 

๒.4 มีสุขภาวะทางรางกายและจิต
สังคม 

 

     นักเรียนรอยละ ๙๕.๔๐ มีพัฒนาการทางรางกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐาน พิจารณาจากหลักฐานผลการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรยีนของงานสารสนเทศโรงเรียน ประจำปการศึกษา 2564  
    นักเรียนรอยละ ๙๔.๔๕ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหเกียรติผูอื่น และอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข
ผลการประเมินผูเรียนในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม To Be Number One  
การเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
    นักเรียนรอยละ ๙๕.๔๗ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน มีพัฒนาการทางรางกาย และการ
เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
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เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหเกียรติผูอื่น และอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข
อยูในระดับ ๓ ขึ้นไป พิจารณาจากหลักฐานคะแนนประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของนักเรียน ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน 
จากประเด็นการตรวจสอบทั้ง ๓ ประเด็นสรุปวานักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย
และจิตสังคม คิดเปนรอยละ 9๕.๑๒ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย  
 

 
4. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
    4.1 จุดเดน  
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดเดนของ
โรงเรียน ไดแก ประเด็นพิจารณาท่ี 1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

ซึ่งประเด็นพิจารณานี้ในปการศึกษา 256๓ ระดับคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม เปนผลจากการที่โรงเรียนไดมี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเปนปท่ี ๒ ท่ีมีการสอนแบบออนไลนในชวงท่ีโรงเรียนปดการเรียนการสอนเพราะการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหครูผูสอนและนักเรียนตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประกอบการเรียนการสอนออนไลนมากข้ึน และผูเรียนก็เกิดทักษะการใชเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ มา
ดำเนินการเรียนรูทำใหมีผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน 
     4.2 จุดท่ีควรพัฒนา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณาที่ไดระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา ซึ่งตำกวารอยละ ๖๐  ไดแกประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดคำนวณ และประเด็นพิจารณาที่ 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย มีผลการ
ประเมินต่ำที่สุด นอกจากนี้ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกรายวิชาทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
ผานเกณฑการประเมินท่ีไดผลการเรียน 3 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๔๘.๔๕ ของจำนวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียน ซ่ึงยังไมบรรลุ
เปาหมายท่ีกำหนดไว  
    4.3 แผนงานหรือแนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือรกัษามาตรฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางกาวิชาการของผูเรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนในประเด็นพิจารณาท่ียังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

๑. คณะผูจัดทำโครงการ/กิจกรรมตองมีแผนสำรองในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีโครงการ/กิจกรรมท่ีได
วางแผนไวไดปฏิบัติจริง เพ่ือไมใหกระทบกับผูเรียน 

๒. การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลให
ทันตอเหตุการณ และการติดตามนักเรียนท่ีไมสามารถเขาถึงในการเรียนออนไลน 

๓.  ครูผู สอนตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ PLC เพื่อชวยใหครูไดออกแบบการเรียนการสอน
รวมกัน นำขอมูลการสะทอนกลับของผูเรียนและการรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พุทธศักราช 256๕ 
มาเปนตัวกำหนดเปาหมายในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอยางจริงจัง จัดระบบกำกับ ดูแล นิเทศติดตาม 
การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลใหเปนระบบครบวงจรตามกระบวนการ PLC ท่ีเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน  
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สำหรับประเด็นพิจารณาที่บรรลุเปาหมาย โรงเรียนมีแผนพัฒนาเพื ่อรักษามาตรฐาน โดยใหผู รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ไดนำขอเสนอแนะหรือปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและตอยอดกิจกรรมใหยั่งยืน พัฒนาจนสามารถ
นำมาเปนกิจกรรมแบบอยางดีหรือนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรตอโรงเรียนอ่ืน ๆ และชุมชนได   

 
5. ขอเสนอแนะ 
      ๑. หนวยงานหรือตนสังกัดควรมีงบประมาณใหกับผู เรียนในการเรียนการสอนนในรูปแบบออนไลน เพราะ
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหโรงเรียนประกาศปดสถานศึกษา สงผลใหผูเรียนตอง
เรียนออนไลนมากกวาเรียนในหองเรียนปกติ ประกอบกับผูเรียนในโรงเรียนบางสวนยังไมสามารถเขาถึงการเรียนรูใน
รูปแบบออนไลน เพราะขากวัสดุ อุปกรณ และอินเตอรเน็ตในการเขาเรียนออนไลน และผูเรียนบางสวนตองออกไปทำงาน
เม่ือไมไดมาเรียนในโรงเรียนทำใหการเรียนรูไมเปนไปตามท่ีคาดหวังเทาท่ีควร 
      ๒. การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ไมสามารถ
ดำเนินการได ซึ่งเปนผลกระทบตอผูเรียนเปนจำนวนมาก ดังนั้นควรมีการยืดหยุนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

6. แหลงขอมูลหลักฐานอางอิง โครงการ/กิจกรรม  
     ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองมาตรฐานท่ี 1 ท้ัง 2 ประเด็นพิจารณา สามารถคนหาแหลงขอมูล
หลักฐานอางอิงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาการศึกษา 2563 – 2566 ของโรงเรียนขามแกนนนคร  
๒. แผนปฏิบัติการ ประจำป 256๔ ของโรงเรียนขามแกนนคร  
๓. รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรมของแตละโครงการ/กิจกรรม กลุมแผนงานและงบประมาณ 
๔. จดหมายขาวของโรงเรยีนขามแกนนคร 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน งานวัดและประเมินผลการเรียน 
๖. รายงานการใชหลักสูตรของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา 256๔ 
๗. รายงานสารสนเทศประจำ ปการศึกษา 2๕๖๔  

7. แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (INNOVATION) ของสถานศึกษา (ถามี)  
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณาดานยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
และมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีจนตอยอดเปนนวัตกรรมของ
โรงเรียนไดภายใตการทำงานตามรูปแบบบริหารจัดการ KHAM Model คือ กิจกรรมงาน To Be Number One จากการ
ประกวดผลการดำเนินงานชุมนุม To Be Number One ประเภทสถานศึกษา กลุมรักษามาตรฐานพรอมรักษามาตรฐาน
เปนตนแบบ ไดระดับเพชร ปท่ี ๑   
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

๑. แผนการดำเนนิการ/การตั้งเปาหมาย 

     โรงเรียนขามแกนนคร ไดนำบทวิเคราะหสภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis) และผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งการจำทำโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาประกอบพิจารณากำหนดเปนคาเปาหมายมาตรฐาน  

ซ่ึงในมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการท้ัง ๒ ปการศึกษา โรงเรียนขามแกนนครมีผลการประเมินคุณภาพทาง

การศึกษาบรรลุคาเปาหมายที่กำหนดไว ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สงผลใหในปการศึกษา ๒๕๖๔ ในมาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนไดตั้งเปาหมายเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐานใหดียิ่งข้ึน 

และสามารถพัฒนาเปนตนแบบหรือนวัตกรรมของโรงเรียนตอเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยโรงเรียนขามแกนนครไดกำหนดคา

เปาหมายมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ใหอยูในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนไดกำหนดแผนพัฒนา

และแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยนำจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาของการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในประจำป ๒๕๖๓ และวิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียนท่ีกำหนดไววา “ภายในป ๒๕๖๖ โรงเรียน

ขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) ๘ ขอ

หลัก คือ ๑) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๒) นอมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและหางไกลยาเสพติด ๓) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ ๔) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชระบบคุณภาพและสรางภาคีเครือขาย ๕) 

สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนการสอน ๖) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคลสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ ๗) จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพเอ้ือตอการพัฒนา

ผูเรียนอยางรอบดาน และ ๙) สงเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรเพ่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี ้ โรงเรียนขามแกนนคร ยังขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานดวยกลยุทธของโรงเรียนประจำป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ โดยยึดรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM 

Model นำมาใชในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว  
 

๒. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ 

        โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยดำเนินการทุก

กระบวนการเหมือนกันกับมาตรฐานที่ ๒ ทุกขอ นอกจากนี้โรงเรียนขามแกนนครไดนำหลักการบริหารจัดการดวยระบบ

คุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการใหเกิดความโปรงใส คุมคาในการดำเนินการ โดยการทำงานเปน

ทีมของบุคลากรทุกฝาย รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมกันวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาที่ผานมา 

โดยไดจัดทำแผนงาน โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาง ๆ  มีการนำขอมูลจากการประเมิน

ภายในของปท่ีผานมา รวมถึงผลการประเมินภายนอกและขอเสนอแนะท่ีมี มากำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธ

กิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ใหครอบคลุมทั ้ง ๓ มาตรฐานการศึกษา และการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีการปฏิบัติสอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใน โดยบุคลากรทุก

คนนำเสนอผลงานตามตัววัดที่มีการระบุในแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan: ID 
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Plan) ในการประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ มีเกณฑการประเมินท่ีชัดเจนเปนรปูธรรม มีการ

แตงตั ้งผู ร ับผิดชอบนำกิจกรรมในโครงการสูการปฏิบัติ มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและรายงานผลการ

ดำเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสะทอน

ภาพที่แทจริงของโรงเรียนในทุกองคประกอบคุณภาพ นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานตน

สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เปดเผยตอสาธารณะ และใชเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบโดยตนสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนไดใหความสำคัญกับการ

จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมท้ังภายในและรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยจัด

สิ่งแวดลอมภายนอกใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เนนความปลอดภัยและการปองกันการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จึงสงผลใหโรงเรียนขามแกนนครมีความโดดเดนในเรื่องสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการใหบริการชุมชน  

ท้ังนี้โรงเรียนขามแกนนครไดวางแผนโครงการท่ี ๓ โครงการสงเสรมิและพัฒนาการบริหารและการจัดการ ท่ีเนน

พัฒนาในมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ไวในแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนท้ังสิ้น 

๗๔ กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน ๕๐  กิจกรรม สำหรับกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการไดเปน

เพราะงบประมาณบางสวนตองถูกตัดงบประมาณไปใชจายในการจัดเตรียมสถานท่ีและจัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อยางไรก็ตามกิจกรรมท่ีไมสามารถดำเนินการไดตามแผนปฏิบัติการก็ไมสงผล

กระทบตอกระบวนการบริหารและจัดการภายในโรงเรียน 
 

๓. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา   

 กำหนดชัดเจน  

โรงเรียนขามแกนนคร มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน อยูในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

บรรลุเปาหมาย พิจารณาจากหลักฐานบทวิเคราะห

สภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน (SWOT Analysis) 

แผนการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖  

แผนปฏิบัติการ ประจำป  ๒๕๖๔ และภาพถายประกอบการ

ดำเนินกิจกรรม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

งานประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

วางแผนดำเนินงาน ควบคุม และตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

เพื่อใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

อยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน

อยางตอเนื ่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ

ภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผู ท่ี
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เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 

และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ทำใหโรงเรียนขาม

แกนนคร มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยูใน

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พิจารณาจากหลักฐานคูมือการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ คำสั่ ง 

การปฏ ิบ ัต ิ งานประจำป การศ ึกษา ๒๕๖๔ คำส ั ่ งแต  งตั้ ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ป ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินงาน

และแบบประเมินผลโครงการ  

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

กลุมงานวิชาการและกลุมงานกิจการนักเรียน เปนกลุมงานท่ี

รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานเพื ่อใหโรงเรียนสามารถ

วางแผนบริหารจัดการเกี ่ยวกับงานวิชาการ ทั ้งด านการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน เพื่อใหผูเรียนได

เรียนรูใหครบทุกเนื้อหา สามารถนำมาเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

  สงผลใหโรงเร ียนขามแกนนครมีการดำเนินงานพัฒนา

ว ิชาการท ี ่ เนนค ุณภาพผ ู  เร ียนรอบด านตามหล ักส ูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย อยูในระดับคุณภาพยอด

เย่ียม บรรลุเปาหมายพิจารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา แผนปฏิบัต ิการประจำป โครงการพัฒนากลุม

บริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมสาระ

การเร ียนร ู   รายงานการประช ุมว ิชาการส ัญจร หล ักสูตร

สถานศึกษา การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการ

นิเทศการสอน รายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๔ และแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนใน

การเรียนออนไลนของคณะครูในโรงเรียนทุกคน   

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ    

งานบ ุคลากรของกล ุ  มแผนงานและงบประมาณเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานใหขอมูลกำกับและติดตาม
บุคคลากรในโรงเรียน เพื ่อใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ งานนิเทศการเรียนการสอนและ
ว ิจ ัยในชั ้นเรียนดำเน ินการขับเคลื ่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ช ุมชนการเร ียนรู
ทางวิชาชีพ” ลงสูกลุมสาระการเรียนรูทั ้ง ๙ กลุมสาระการ
เรียนรู เนนการออกแบบชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนที่เปดโอกาสใหครูแลกเปลี ่ยนเรียนรู กับผู เรียนในยุค
ออนไลนใหมากยิ่งขึ้น สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร มีการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุ
เปาหมาย 
พ ิจารณาจากหล ักฐานแผนพ ัฒนาค ุณภาพสถานศ ึ กษา 

แผนปฏิบัติการประจำป โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน

บุคคล คู มือการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึก

การประชุม PLC ของแตละกลุมสาระการเรียนรู  รายงานการ

นิเทศการเรียนการสอนทั้ง ๒ ภาคเรียน และรายงานการใช

หลักสูตรสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

งานอาคารสถานที่รวมกับงานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนจัดทำ

จุดปองกันเช ื ้อไวร ัสโคโรนา  (COVID-๑๙) ภายในบริเวณ

โรงเรียน เพื่อใหผู เรียนสามารถเรียนรูและมีความปลอดภัย 

เมื่ออยูโรงเรียน งานไอซีทีและงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหลง

เรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบออนไลน การรูทันสื่อสารสร

เทศในยุค ๔.๐ ใหกับครูและนักเรียน สงผลใหโรงเรียนขามแกน

นครจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อตอการจัด 

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ อยูในระดับยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พ ิจารณาจากหล ักฐานแผนพ ัฒนาคุณภาพสถานศ ึ กษา 

แผนปฏิบัติการประจำป รายงานผลการดำเนินโครงการงาน 

งานไอซีทีที่มีการเพิ่มเติมจุด Wifi ประจำอาคารเรียนเพิ่มมาก

ขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับจำนวนผูใชงานทั้งครูและนักเรียนไดมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในการเรียนการสอนออนไลนและงาน

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู  

๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 

งานไอซีทีของกลุมงานวิชาการ และงานโสตทัศนูปกรณของกลุม

งานอำนวยการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานจัดเตรียม

ระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัย เพื่อใหครูผู สอนและผูเรียนไดใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนทั้งระบบปกติและ

ออนไลน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในยุคการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร



                  37 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู อยูในระดับยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พิจารณาจากหลักฐานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจำป โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศนักเรยีน (DMC) 

โครงการเสริมสรางการใชสมรรถนะการใชเทคโนโลยี งานสารสนเทศ

กล ุ  มแผนงานและงบประมาณ กล ุ  มสาระการเร ี ยนรู   

งานทะเบียนนักเรียน งานขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (SDQ) 

๒.๗ มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ียนของกล ุ มงานว ิชาการเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการวางแผน ดำเนินงาน กำกับและติดตาม

ประเมินผลงานการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวเพื่อรักษามาตรฐาน 

อพ.สธ. ภายในป ๒๕๖๕ ซึ่งสงผลใหโรงเรียนขามแกนนคร มีการ

บริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อยู ใน

ระดับยอดเย่ียม บรรลุเปาหมาย 

พิจารณาจากหลักฐานแผนปฏิบัติการประจำป แผนปฏิบัติการ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และบันทึกการเผยแพรงานสวน

พฤกษศาสตรแกโรงเรียนในเครือขายและโรงเรียนอื่นนอกเขต

พ้ืนท่ี ท่ีขอเขาศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

๔. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

     ๔.๑ จุดเดน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาท่ีเปนจุดเดนของโรงเรียน  

๑)  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ท่ีสามารถเปนตนแบบท่ีดีใหกับโรงเรียนเครือขายและ

โรงเรียนอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนท่ี  

 ๒) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ท่ีสามารถเปนตนแบบท่ีดี

ใหกับโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา และโรงเรียนอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนท่ี 

    ๔.๒ จุดท่ีควรพัฒนา  

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม คือ ดำเนินงาน

พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย โดยนำไปเปนจุดเนนท่ีตองพัฒนา

อยางเรงดวน ใหทันตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนการสอนเชิงรุก เพราะประเด็นพิจารณานี้จะไป

เชื่อมโยงกับมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ท่ียังไมบรรลุเปาหมายในปการศึกษา ๒๕๖๔ 
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     ๔.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐาน (เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน) 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อรักษา

มาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาในประเดน็พิจารณาท่ี ๒.๓ ซ่ึงอาจจะมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

๑. ครูผูสอนทุกคนควรตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีผลการเรียน ระดับ ๓ ข้ึนไปรอยละ ๖๐ 

ข้ึนไป 

๒. กลุมงานวิชาการจัดโครงการ/กิจกรรม ลด 0 ร มส. มีการกำกับ ติดตามอยางเปนระบบและตอเนื่องทุก

ระดับชั้น  

๓. กลุมงานกิจการนักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในดานพฤติกรรมการเรียนการสอนอยางเปน

ระบบตอเนื่องกันทุกระดับชั้น 

๔. ผูบริหารดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีองคความรู เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีเนนทักษะชีวิต เพ่ือผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 

สำหรับมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ ๒.๗ มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่เปนจุดเดน เพ่ือ

รักษามาตรฐานของ อพ.สธ. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาตอยอดเพ่ือใหไดรับรางวัลท่ีสูงข้ึนไป 

  

๕. ขอเสนอแนะ 

     การดำเนินการโครงการที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการที่โรงเรียนไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดมีนโยบายใหคงงบประมาณในกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการไว และถาตองการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมเปนแบบออนไลนก็ใหดำเนินการไดตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรม 
 
๖. แหลงขอมูลหลักฐานอางอิง โครงการ/กิจกรรม  

๑. แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ของโรงเรียนขามแกนนนคร  

๒. แผนปฏิบัติการ ประจำป ๒๕๖๔ ของโรงเรียนขามแกนนคร  

๓. คูมือการปฏิบัติงานขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔. คำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในแตละงานของโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมผูปกครองนักเรียน 

๖. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียน 

๗. จดหมายขาวของโรงเรยีนขามแกนนคร 

๘. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำป ๒๕๖๔ 

๙. รายงานการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๐. รายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๗. แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (INNOVATION) ของสถานศึกษา (ถามี)  

         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ ๒.๗ มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มี

โครงการ/กิจกรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีจนตอยอดเปนนวัตกรรมของโรงเรียนไดภายใตการทำงานตามรูปแบบ

บริหารจัดการ KHAM Model คือ กิจกรรมโรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ในโครงการ EGAT 

Green Learning Awards และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือรักษามาตรฐานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ข้ัน

ท่ี 1 เกียรติบัตรแหงความมุงม่ัน อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสำนึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

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

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

๑. แผนการดำเนนิการ/การตั้งเปาหมาย 

       จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดแนวทางการศึกษา

ไวในมาตรา ๒๔ ขอ ๒ “ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน

และแกไขปญหา” และขอ ๓ “จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการ

อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง” และการเตรียมผูเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เปนเรื่องสำคัญของกระแส

การปรับเปลี่ยนทางสังคมศึกษาฯที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ สงผลตอวิถีการดำรงชีพของสังคมศึกษาฯอยางทั่วถึง ครูจึง

ตองเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก  
โรงเรียนขามแกนนครจึงไดกำหนดแผนพัฒนาและแนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

โดยนำสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาครูผูสอน และนำเอาจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำป 

๒๕๖๓ และวิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียนท่ีกำหนดไววา “ภายในป ๒๕๖๖ โรงเรียนขามแกนนคร มุงสูความเปนเลิศ มี

ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีพันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goals) ท่ีเปนตัวกำหนด

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในการมุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและความ

ตองการของชุมชน นอกจากนี้ โรงเรียนขามแกนนคร ยังขับเคลื่อนการดำเนินงานดวยกลยุทธของโรงเรียนประจำป ๒๕๖๓ 

– ๒๕๖๖ โดยยึดรูปแบบกระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model นำมาใชในกำหนดเปาหมายในการดำเนินงาน

ของมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ ๙๕ อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

๒. กระบวนการพัฒนา /วิธีการดำเนินการ    

        โรงเรียนขามแกนนครไดมีกระบวนการพัฒนามาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ

โดยดำเนินการทุกกระบวนการเหมือนกันกับมาตรฐานที่ ๑ และ ๒ ทุกขอ นอกจากนี้โรงเรียนขามแกนนครไดขับเคลื่อน 

การพัฒนามาตรฐานที่ ๓ โดยระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System) เปนกระบวนการดำเนินงาน

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแตการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู ซ่ึงครูมีการวางแผนการ

จัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา ทุกชั้นป และครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูทุกคน ทุกวิชา สำหรับการนิเทศการเรียนการ

สอน ผูบริหารและงานนิเทศการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนไดใชกระบวนการนิเทศ ติดตาม จากผลการนิเทศการ
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เรียนการสอน พบวา ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูโดยใชระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management 

System) และมีการจัดทำแผนทุกกลุมสาระ ทุกรายวิชา นอกจากนี้การวัดผลและประเมินผลอยางเปนขั้นตอน เริ่มตั้งแต

กระบวนการจัดทำหลักสูตรและเตรียมการเรื่องการจัดการเรียนการสอน ไดกำหนดใหกลุมงานวิชาการรับผิดชอบ มีการ

วิเคราะหหลักสูตร ออกแบบหนวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงความตองการของนักเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดจากการใชหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินเพื่อนำมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

ท้ังนี้โรงเรียนขามแกนนครไดวางแผนโครงการท่ี ๔ โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญที่เนนพัฒนาในมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญไวใน

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ กิจกรรม สามารถดำเนินการไดจริง จำนวน ๒ กิจกรรม  

เพราะกิจกรรมในโครงการที่ 4 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญเปน

กิจกรรมท่ีตองนำนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง กระบวนการฝกทักษะชีวิตภาคสนามจริง และศึกษาแหลงเรียนรูจริงในรูปแบบ

การจัดกิจกรรมคายของแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เขามา

ในพ้ืนท่ีจึงทำใหตองงดจัดกิจกรรมดังกลาวเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

 

๓. ผลการดำเนินการ/การบรรลุผลสำเร็จ  

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

 

 

 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีว ิตประจำวันได  

คิดเปนรอยละ ๙๔.๙๔ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม ไมบรรลุเปาหมาย 

เนื่องจากครูผูสอนยังไมสามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริงตามที ่ระบุมีไว ในแผนการจัดการเรียนรู ที ่ ได

วางแผนไว สืบเนื่องจากเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเปนแบบออนไลนบางชวงเวลา

และมีการปรับการเรียนการสอนเปนแบบปกติในชั้นเรียนแตตอง

เวนระยะหางในการทำกิจกรรมทำใหสงผลตอการเรียนรู ของ

ผูเรียน พิจารณาจากหลักฐานดังนี้ 

๑) มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการอนุมัติจากผูบริหารใหสามารถ

สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง ครบทุกวิชา ครบทุกระดับชั้น  

๒) มีโครงการ/กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะการแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีว ิตประจำวันได เช น กิจกรรมชุมน ุม To Be Number One 

กิจกรรมวันภาษาไทย และการจัดการเรียนการสอนที่ฝกปฏิบัติจริง

ในรายวิชา ศิลปะ นาฎศิลป ดนตรี และดานกีฬา ฯลฯ  

๓) รายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

๔) รายงานการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

      และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

ครูมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู

ที ่เอื ้อตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

บรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน

เปนแบบออนไลนทำใหครูผูสอนตองมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู 

โดยสรางโอกาสใหผู เร ียนไดแสวงหาความรู ด วยตนเองจากสื ่อท่ี

หลากหลาย  

พิจารณาจากหลักฐานผลการประเมินผูเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร 

กิจกรรมอบรมการใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรูปแบบการเรียนออนไลน รายงานการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนรปูแบบออนไลน และรายงานผลการใชหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๔ 

ระดับคุณภาพยออดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนเนน

กระบวนการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนรู 

มีวินัย มีความรับผิดชอบในตนเองและสังคม ครูที่ปรึกษามีการออก

เยี่ยมบาน ติดตาม และดูแลความเปนอยูของนักเรียนในระดับหอง

เปนอยางดี ระบบดูแลนักเรียนมีการหาทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือ

นักเรียนยากจน และมีระบบการสงตอผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงตองาน

ระดับชั้น นอกจากนี้ครูผูสอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีในการวาง

แผนการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเกณฑเขตนามอง หองนาเรียน 

และครูทุกคนไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  

พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูทุกคนใน

โรงเรียน รายงานการนิเทศการการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน

ของครูทุกคน รายงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข โดยใชมาตรการ ๕ ดาน ภายใตกลยุทธ ๔ ตอง ๒ ไม  

การรายงานผลการเยี่ยมบานของนักเรียนรูปแบบออนไลนครบทุก

คน และรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกน

นคร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน 

     ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน คิดเปนรอยละ ๘๙.๕๖ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากเวลาในการจัดการเรียนการสอนในป
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานรองรอย 

การศึกษา ๒๕๖๔ มีเวลานอยไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลนในบริบทของโรงเรียนขามแกนนครยังไมสามารถ

ใชไดกับนักเรียนทุกคน สงผลกระทบตอการประเมินผลของผูเรียนมี

การปรับเปลี่ยนชวงเวลา พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการ

เรียนรู ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานนักเรียน รายงานการนิเทศการ

เรียนการสอน คูมือการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา แบบวัด

และประเมินผลรายวิชา ผลการวิจัยในชั้นเรียน และผลการรายงาน

การใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขามแกนนคร ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

     การจัดการเรียนรู 

 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ ๙๕.๕๕ ระดับคุณภาพ

ยอดเยี ่ยม บรรลุเปาหมาย  เนื ่องจากครูและผู มีสวนเกี ่ยวของ

ร วมกันแลกเปลี ่ยนความรู และประสบการณรวมทั ้งใหข อมูล

ปอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

เห็นไดจาก  

๑) ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒) ครูและผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๓) ครูนำขอมูลจากการแลกเปลี ่ยนเรียนรู   ขอเสนอแนะจาก 

การนิเทศการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องเปนแบบอยางได    

พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรู รายงานการนิเทศการ

สอน บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุมกลุมสาระการเรียนรู 

วิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล และ

รายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนคร ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๖  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวน 

       พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ครูมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม บรรลุเปาหมาย  

เนื ่องจากครูทุกคนสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู กับสวน

พฤกษศาสตรในรายวิชาท่ีครูผูสอนรับผิดชอบไดเปนอยางด ี

พิจารณาจากหลักฐานแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
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๔. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

     ๔.๑ จุดเดน  

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่เปนจุดเดนของ

โรงเรียน ไดแก  

๑) ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ผลการประเมิน 

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

ประกอบการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลนในสถานการณปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

๒) ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๖ จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ผลการประเมินอยูใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เห็นไดจากครูผูสอนทุกคนเกิดความตระหนักในการจัดทำแผนแบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน นำนักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

๓) ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เห็น

ไดจากท่ีผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร อยางตอเนื่อง 

     ๔.๒ จุดท่ีควรพัฒนา  

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ทุกประเด็นพิจารณาอยูในระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม แตโรงเรียนยังตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงมีจุดท่ีควรพัฒนา ไดแก  

1) ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน เพ่ือท่ี

ผูเรียนจะไดรับทราบปญหาในการเรียนรูและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน และครูผูสอนมีวิธีการ

ประเมินผลผูเรียนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนในแตละบุคคล 

2) ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันไดในสถานการณปญหาท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-๑๙) 

 ๔.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐาน (เพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โรงเรียนสามารถดำเนินงานไดบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว เพื่อรักษามาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานประสิทธิผลของการ

จัดการเรียนการสอนที ่เนนผู เร ียนเปนสำคัญ โดยการพัฒนากิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที ่ทำใหเกิด

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนจะตองเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะชีวิตท่ีเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ โดยครูผูสอนตองจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดในสถานการณปญหาที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-๑๙) 

พรอมกับดำเนินการเผยแพรใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางเพ่ือใหสงผลสูความเปนเลิศตอไป 

 

๕. ขอเสนอแนะ 

     ในประเด็นพิจารณาที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ผลการประเมินคะแนนรอยละคอนขางต่ำ 

สืบเนื่องจากผูเรียนในโรงเรียนขามแกนนครยังขาดการติดตาม ประสานกับครูผูสอนไดไมดีเทาที่ควร สาเหตุสวนหนึ่งมา

จากโรงเรียนปดไมสามารถมาโรงเรียนไดตามปกติ สงผลใหผูเรียนตรวจสอบคะแนนหรือติดตามผลการเรียนรูไดไมดี

เทาที่ควร ดังนั้นประเด็นพิจารณานี้ผูบริหารไดใหแนวทางในการปฏิบัติติผานไปยังกลุมวิชาการ กลุมวิชาการวางแผน
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แนวทางในการกำกับติดตามผูเรียนที่ยังไมสามารถเขาถึงระบบการเรียนออนไลน ผานครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับใน

การประสานงานติดตามนักเรียนใหกลับสูชั้นเรียนตามกิจกรรม “พานองกลับมาเรียน”  

 

๖. แหลงขอมูลหลักฐานอางอิง โครงการ/กิจกรรม  

๑. แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ของโรงเรียนขามแกนนนคร  

๒. แผนปฏิบัติการ ประจำป ๒๕๖๔ ของโรงเรียนขามแกนนคร  

๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

๔. รายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแกนคร 

๕. รายงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 

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

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก และ ๓.๖ จัดการเรียนรู แบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถเปน

แบบอยางที่ดีจนตอยอดเปนนวัตกรรมของโรงเรียนไดภายใตการทำงานตามรูปแบบบริหารจัดการ KHAM Model คือ การ

ประกวดผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร และงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน เพ่ือรักษามาตรฐานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ข้ันท่ี 1 เกียรติบัตรแหงความมุงม่ัน อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพ

ชีวิต ดวยจิตสำนึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อยางตอเนื่อง 3 ป  
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สวนท่ี 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความตองการชวยเหลือ และผลการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห
สังเคราะห เพื่อสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐานพรอมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความตองการชวยเหลือ ดังนี้ 
 

สรุปผล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            ตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2564    
ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ คาเปาหมาย 
บรรลุ /ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ดีเลิศ 85/บรรล ุ

                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ด ี 85/ไมบรรลุ 

                1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

สรุปภาพรวม ดีเลิศ ๘๕/บรรลุ 

 
        จากตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

สถานศึกษาไดวิเคราะหความเชื่อมโยงผลการประเมิน ในมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 

๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ภายใตสถานการณจำเปน และเรงดวน เนื่องจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สูมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน พบวา โรงเรียนขามแกนนครไดมี

กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานดวยระบบคุณภาพ PDCA รวมกับรูปแบบ

กระบวนการบริหารงานที่เรียกวา KHAM Model พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทำใหผลการประเมินคุณภาพทาง

การศึกษาในมาตรฐานท่ี ๒ อยูในระดับยอดเยี่ยมมาตลอด นอกจากนี้โรงเรียนขามแกนนครไดขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานท่ี ๓ 

โดยระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System) เปนกระบวนการดำเนินงานการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแตการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล

อยางเปนขั้นตอน ทำใหผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาในมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม สงผลใหการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การสงเสริม

และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และดานการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ประเด็นพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ

ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ 
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โรงเรียนขามแกนนคร สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ไดบรรลุตามเปาหมาย มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑที่สถานศึกษากำหนด  

อยูในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 

ดานคุณภาพผูเรียน 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ที่สามารถเปนตนแบบที่ดีใหกับโรงเรียนเครือขาย

และโรงเรียนอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนท่ี  

 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ท่ีสามารถเปนตนแบบท่ี

ดีใหกับโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา และโรงเรียนอ่ืน ๆ นอกเขตพ้ืนท่ี 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 ครูจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 
 
 
 

โรงเรียนขามแกนนครไดพิจารณาจุดท่ีควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา

ขางตน ในประเด็นพิจารณาท่ียังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี ้

ดานคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ไมบรรลุเปาหมาย มีผลการประเมิน

ต่ำท่ีสุด 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ประเด็นพิจารณาท่ี 2.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน 
 

จุดควรพัฒนา 
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จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาขางตน สถานศึกษาไดกำหนดแนวทางการ

พัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังนี้ 

 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนมีแผนพัฒนายกระดับคุณภาพให

สูงข้ึนในประเด็นพิจารณาท่ียังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

๑. คณะผู จัดทำโครงการ/กิจกรรมตองมีแผนสำรองในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื ่อท่ี

โครงการ/กิจกรรมท่ีไดวางแผนไวไดปฏิบัติจริง เพ่ือไมใหกระทบกับผูเรียน 

๒. การจัดการเรียนการสอนครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและ

ประเมินผลใหทันตอเหตุการณ  

๓.  ครูผูสอนตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรูผานรูปแบบ PLC เพื่อชวยใหครูไดออกแบบการ

เรียนการสอนรวมกัน นำขอมูลการสะทอนกลับของผูเรียนและการรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ มาเปนตัวกำหนดเปาหมายในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอยางจริงจัง จัดระบบกำกับ 

ดูแล นิเทศติดตามการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลใหเปนระบบครบวงจรตามกระบวนการ PLC ที่เปนรูปธรรม

ยิ่งข้ึน  

 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือรักษามาตรฐานผลการประเมินใหอยูในระดับยอดเยี่ยมตอไปดังนี้ 

๑. ครูผูสอนทุกคนควรตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมีผลการเรียน ระดับ ๓

ข้ึนไปรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

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

ตอเนื่องทุกระดับชั้น 

๓.  กลุมงานกิจการนักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในดานพฤติกรรมการเรียนการ

สอนอยางเปนระบบตอเนื่องกันทุกระดับชั้น 

๔. ผูบริหารดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีองคความรู เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนนทักษะชีวิต เพ่ือผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 

 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่เปนจุดเดน เพื่อรักษามาตรฐานของ 

อพ.สธ. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาตอยอดเพ่ือใหไดรับรางวัลท่ีสูงข้ึนไป 

 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โรงเรียนสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพ่ือ

รักษามาตรฐานผลการประเมิน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในดานประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการพัฒนากิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีทำใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะตองเนนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงสูการสราง

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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อาชีพและการมีงานทำ โดยครูผูสอนตองจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันไดในสถานการณปญหาที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) พรอมกับดำเนินการเผยแพรให

เปนท่ียอมรับอยางกวางขวางเพ่ือใหสงผลสูความเปนเลิศตอไป 

 

  

 

 

๑. จัดหาองคกรเครือขายจากสถาบันตาง ๆ ที่มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนน

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

Community : PLC) เพ่ือแกปญหาผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ อยางตอเนื่อง 

๒. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๓. การจัดเจาหนาท่ีสายสนับสนุนมาชวยงานพิเศษ เพ่ือครูจะไดมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนไดเต็มเวลา 

 

 

 

  โรงเรียนขามแกนนครดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จอยางมีคุณภาพ ทำใหคณะผูบริหาร

โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ตลอดจนผูปกครอง

และชุมชน ยอมรับโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่ีเรียกวา KHAM Model เปนนวัตกรรมของโรงเรียน 

 

 KHAM Model โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จ  

 

 

 

 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 
 

นวัตกรรม (INNOVATION) ของสถานศึกษา  



                  49 
 
 

 

 

ผลการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีของโรงเรียนขามแกนนคร ไดแก กิจกรรมงาน To Be Number One กิจกรรม

โรงเรียนคารบอนต่ำ (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งทั้ง ๔ กิจกรรมนี้โรงเรียนไดใชโมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสูความสำเร็จท่ี

เรียกวา KHAM Model เปนการบริหารจัดการ ๓ ระบบ ไดแก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการเรียนรู  

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชความรูความสามารถในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน อยาง

มีคุณภาพ มุงสูความสำเร็จ เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรู เกิดทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีความพอเพียง ตามเปาหมายท่ีวางไว

ขับเคลื่อนดวยวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีเริ่มตนจากผูท่ีมีสวนไดเสียของโรงเรียนรวมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำป 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ โดยกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนขามแกนนครตองมุงสูความเปนเลิศ มีทักษะชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ตอจากนั้นคณะผูบริหาร ครู และผูรับผิดชอบกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรมลงมือ

ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว โดยใชกระบวนการทำงาน KHAM Model จนกระท้ัง ๔ กิจกรรมเกิดความสำเร็จไดรับรางวัล

ติดตอกันเปนระยะ ๓ ป 

 

 

 

โรงเรียนขามแกนนครจัดไดวามีความโดดเดนของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี

เอื้อตอการจัดการเรียนรูและการใหบริการชุมชน สงผลใหโรงเรียนสามารถดำเนินจัดกิจกรรมงาน To Be Number One 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และโรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใช

พลังงานไฟฟาที่โรงเรียน) ที่นักเรียนและครูผูรับผิดชอบสามารถจัดสภาพแวดลอมและจัดกิจกรรมจนทำใหนักเรียนและ

โรงเรียนไดรับรางวัลตลอดปการศึกษา ซึ่งทั้ง ๔ กิจกรรมนี้โรงเรียนไดใชโมเดลการขับเคลื ่อนการบริหารจัดการสู

ความสำเร็จอยางมีคุณภาพท่ีเรียกวา KHAM Model 

 

 

 

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ 

นานาชาต ิ

(C 3) 

ชาต ิ

(C 2) 

ทองถ่ิน/ภูมิภาค 

(C 1) 

1. งาน To Be Number One - เพชร เพชร 

2. โครงการสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข - เพชร เพชร 

3. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน - เกียรติบัตร ข้ันท่ี 1 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

4. โรงเรียนคารบอนต่ำ(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) - ชนะเลิศ ชนะเลิศ 

ผลการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา  

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ถามี) 
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ภาคผนวก 

 

 
- คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา 
- ประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกำหนดคาเปาหมายตาม

มาตรฐานการศึกษา 
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ป ๒๕๖๔ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะท่ี ๑ รับรองผล ป ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘  
- ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา 

     ฯลฯ (พอสังเขป) 
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คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนขามแกนนคร 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 

________________________ 

 

 ขาพเจา พันเอก ดร.สุจิรชัย  มหาธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนขามแกนนคร 

ไดพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนขามแกนนคร ซ่ึงเปนผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน  

ผลการประเมินสรุปคุณภาพโดยรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม แยกเปนรายมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 พิจารณาแลวการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรม  

พบวามีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะทอนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมาภายใตบริบทของสถานศึกษา จึงขอรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนขามแกนนคร และใหนำผลแหงการรับรองนี้ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ตอไป 

 

 

 
   

 

 

(พันเอก ดร.สุจิรชัย  มหาธรรม) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนขามแกนนคร 

 ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินการ

ตามแผนที่กำหนดไว  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  

ดังนั้นโรงเรียนขามแกนนครจึงไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโดย

กระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย ครูและ

บุคลากรทุกคนในโรงเร ียน เพื ่อนำไปสู การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๑   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                                      

 

 

(นายศุภกิจ  สานุสัตย) 

ผูอำนวยการโรงเรยีนขามแกนนคร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 

เร่ือง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานและกำหนดคาเปาหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน 

รอยละ   ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

     1.1  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

     1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

รอยละ ๘๕ ดีเลิศ 

     1.3   มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

     1.4   มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร รอยละ ๙๐ ยอดเยี่ยม 

     1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๘๐ ดีเลิศ 

     1.6  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๐ ดีเลิศ 

2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

     2.1  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

     2.2  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

      2.3  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

      2.4  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

     2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 

     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

 ยอดเยี่ยม 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

     2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  ยอดเยี่ยม 

      2.7  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.2  ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

รอยละ  ๙๕ ยอดเยี่ยม 

    3.6  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รอยละ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม  ดีเลิศ 
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คำช้ีแจง  เกณฑการประเมินของสถานศึกษา ในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ คิดเปนรอยละ สวนเกณฑการประเมินในมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 
            การจัดการ คิดเปนระดับคุณภาพ 
 

ระดับคุณภาพ คารอยละ เกณฑเชิงคุณภาพ 

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

และกระบวนการพัฒนาชัดเจน ผลประเมินเชื่อถือได เกิดประสิทธิผลทำ

ใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่องและสามารถสรางตนแบบนวัตกรรม/เปน

ท่ีพอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ดีเลิศ 80.00 – 89.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได  

แนวทางการพัฒนาชัดเจน  ผลการประเมินเชื่อถือได  

เกิดประสิทธผิล ทำใหเกิดการพัฒนาการตอเนื่อง 

ดี 70.00 – 79.99 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน เหมาะสม เปนไปได  

แนวทางและการดำเนินการพัฒนา เปนระบบ/ชัดเจน   

ผลการประเมินเชื่อถือได 

ปานกลาง 60.00 – 69.99  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรอง แนวทางการพัฒนา 

ไมชัดเจน ผลการประเมินจำนวนหนึ่งเชื่อถือไดต่ำ 

กำลังพัฒนา ต่ำกวารอยละ 60.00 มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีขอบกพรองคอนขางมาก/ 

มีจุดบกพรอง/ แนวทางการพัฒนาไมเปนรูปธรรม  

ผลการประเมินไมนาเชื่อถือเปนสวนใหญ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนขามแกนนคร 

คูมือการใชเครื่องมือและเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนขามแกนนคร 
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ประกาศโรงเรียนขามแกนนคร 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

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

 อาศัยความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ไดกำหนดใหสถานศึกษา

แตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมทั้ง

จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดให

มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแล

สถานศึกษาเปนประจำทุกป เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษา

เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา      

  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ กฎกระทรวงดังกลาว โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. นายศุภกิจ     สานุสัตย    ผูอำนวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 

 2. นายสมเพชร ปอมสุวรรณ    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         รองประธานกรรมการ 

 3. นายพัฒนพงศ ศรีวะรมย     ศึกษานิเทศก                  กรรมการ 

 4. นางปราณี ถ่ินเวียงทอง     ครูชำนาญการพิเศษ                        กรรมการและเลขานุการ 

           ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๓ มาตรฐานและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา   

 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

          สั่ง  ณ  วันที่ ๑  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

          (นายศุภกิจ  สานุสัตย) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนขามแกนนคร 

 
 



                  56 
 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนขามแกนนคร 

ท่ี  ๗๓/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา                  

ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

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

 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) และ

กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใหมีการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษา และจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด

และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗(๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โรงเรียนขามแกนนคร จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

 ๑. นายศุภกิจ  สานุสัตย   ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ   รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นายเสกสรร   ศรีหาโมก   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๕. นางสังวาลย  อติรัตนวงษ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๖. นางสุทิศา  อารามพงษ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  วินิจฉัย  สั่งการ  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  ใหคำปรึกษา  ตลอดท้ังแกไขปญหา  อุปสรรคอันอาจจะเกิดข้ึน 

เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒.  คณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศกึษา (SAR) และรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๑. นายศุภกิจ  สานุสัตย ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ  

๒. นางสุทิศา  อารามพงษ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นางนภธร  อัครธรสกุล ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 

๔. นางสุภาณี  คงกระโทก ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๕. นางเพลินพิศ  นามวาด  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๖. นางรัตติกาล  ขวาคำ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๗. นายนำพล  พงศพัสนันท ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๘. นายอดิเรก  สารีพิมพ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๙. นางสุทธิรัตน  ภูระหงษ ครชูำนาญการ  กรรมการ 
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๑๐. นายอัครเดช  สมานฉันท ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๑.  นายธนาวุฒ ิ  ชินฮาด  ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๒. นางปราณี  ถ่ินเวียงทอง ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นางพิกุลรัตน  บรรดาศักดิ์ไพศาล ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  ประสานขอมูล  รวบรวมขอมูล  ตรวจสอบความถูกตอง ท้ัง ๓ มาตรฐาน จากคณะกรรมการดำเนินการ  

          เพื่อสรุปและอภิปรายผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ แลวรายงานตนสังกัด ผูเก่ียวของ และเผยแพรตอสาธารณชน ตามลำดับข้ันตอน 

๓.  คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (๓ มาตรฐาน) 

      ๓.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๓.๑.๑ ประเด็นพิจารณา ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผูรับผิดชอบในการประเมิน  ประกอบดวย 

๑. นายศุภกิจ  สานุสัตย ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสุทิศา  อารามพงษ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ  

๓. นางนภธร  อัครธรสกุล ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 

๔. นางสุภาณี  คงกระโทก ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๕. นางเพลินพิศ  นามวาด  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๖. นางรัตติกาล  ขวาคำ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๗. นายนำพล  พงศพัสนันท ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๘. นายอดิเรก  สารีพิมพ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๙. นางสุทธิรัตน  ภูระหงษ ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๐. นายอัครเดช  สมานฉันท ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๑.  นายธนาวุฒ ิ ชินฮาด  ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๒.  นายวัชรพันธุ ศรีทานันท  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๑๓.  นางราตรี หาญสุโพธิ์ ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๔.  นายนิกร สีกวนชา  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑.๒ ประเด็นพิจารณา ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ผูรับผิดชอบในการประเมิน  ประกอบดวย 

๑. นายกฤตกร เศรษฐโสภณ   รองผูอำนวยการ รองประธานกรรมการ 

๒. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล     ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นายประยงค สิงหาด    ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางสาวประทุมทิพย การสราง   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๕. นายสุขขี ดีสงคราม   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๖. นางปราณี      ถ่ินเวียงทอง ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางฉวีวรรณ บุญระมี  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ๓.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. นายศุภกิจ สานุสัตย ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสังวาลย อติรัตนวงษ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ  



                  58 
 

๓. นางศศิวรรณ แสนตรง  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๕. นางสุภรดา หม่ืนพรม ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๖. นางสาวปวริศา  ประทุมจร ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางพิกุลรัตน บรรดาศักดิ์ไพศาล ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ    

    ๓.๓ มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๑. นายศุภกิจ สานุสัตย ผูอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสุทิศา อารามพงษ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นางนภธร  อัครธรสกุล ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 

๔. นางสุภาณี คงกระโทก ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๕. นางเพลินพิศ นามวาด  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๖. นางรัตติกาล ขวาคำ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๗. นายนำพล พงศพัสนันท ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๘. นายอดิเรก สารีพิมพ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๙. นางสุทธิรัตน ภูระหงษ ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๐. นายอัครเดช สมานฉันท ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๑. นายธนาวุฒ ิ ชินฮาด  ครชูำนาญการ  กรรมการ 

๑๒. นางอัจฉริยา สุวอ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. นายนิกร สีกวนชา  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา  ขอ ๓.๑ – ๓.๓  มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ศึกษามาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวทางการประเมิน และเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐานการศึกษา             

ข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับผิดชอบ ๓ มาตรฐาน 

 ๒. ประชุมวางแผน ดำเนินการ จัดเก็บ รวบรวมขอมูลสารสนเทศ จัดทำเอกสารตามแนวทาง 

การประเมินตามมาตรฐานท่ีไดรับผิดชอบ  

 ๓. รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐาน สงมอบคณะกรรมการประสานงานตามเวลาท่ีกำหนด   

เพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมิน (SAR)  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ใหบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกำลังความสามารถและเสียสละเพ่ือใหเกิดผลดี

แกสวนรวมและทางราชการสืบไป 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี   ๑    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

   

(นายศุภกิจ     สานุสัตย) 

ผูอำนวยการโรงเรยีนขามแกนนคร 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 85.34 ดีเลิศ       85/บรรลุ 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 74.73 ดี 85/ไมบรรลุ 

    ๑.๑  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการ

คิดคำนวณ 
64.83 ปานกลาง 

85/ไมบรรล ุ

     ๑.๒  มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
70.65 ดี 

85/ไมบรรล ุ

    ๑.๓  มคีวามสามารถในการสรางนวัตกรรม 78.79 ดี 90/ไมบรรล ุ

     ๑.๔  มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ   

และการสื่อสาร 
91.63 ยอดเยี่ยม 

90/บรรล ุ

    ๑.๕  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.01 ปานกลาง 80/ไมบรรล ุ

     ๑.๖  มคีวามรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 82.46 ดีเลิศ 80/บรรล ุ

๒.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 95.98 ยอดเย่ียม 95/บรรลุ 

     ๒.๑  การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   96.40 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

     ๒.๒  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 95.25 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

     ๒.๓ ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 96.65 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

     ๒.๔ สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 95.62 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ - ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม/บรรลุ 

     ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

     ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
- ยอดเยี่ยม 

บรรล ุ

     ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ - ยอดเยี่ยม บรรล ุ

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ 

การจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ 
- ยอดเยี่ยม 

บรรล ุ

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรยีนรู 
- ยอดเยี่ยม 

บรรล ุ

๒.๗ มีการบรหิารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน - ยอดเยี่ยม บรรล ุ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 

คาเปาหมาย 

บรรลุ /ไมบรรลุ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ 96.58 ยอดเย่ียม 
95/บรรลุ 

    ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏบัิติจริง  และ

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 92.55 ยอดเยี่ยม 
95/ไมบรรลุ 

   ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 100.00 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ
   ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 95.55 ยอดเยี่ยม 95/บรรล ุ
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 
94.55 ยอดเยี่ยม 

95/ไมบรรลุ 

   ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู 
96.86 ยอดเยี่ยม 

95/บรรล ุ

  ๓.๖ มีการบริหารและการจดัการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  100.00 ยอดเยี่ยม 100/บรรล ุ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ๙๓.๙๗ ยอดเย่ียม 90/บรรลุ 

 



โรงเรยีนขามแกน่นคร อําเภอเมืองขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาขอนแกน่ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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