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ค าน า 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จึงใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 เพ่ือเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอด      
ปีการศึกษา 2562 ตามค่าเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
 
      งานประกันคุณภาพการศึกษา 
          โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
           30 เมษายน  2563 
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สารบัญ 
 
 เรื่อง               หน้า
 ค าน า          ก 

สารบัญ          ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                 ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                             1 
 ข้อมูลทั่วไป         1 
 ข้อมูลผู้บริหาร        2 
 ข้อมูลครูและบุคลากร        2 
 ข้อมูลผู้เรียน         5 
 ข้อมูลทรัพยากร        5 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ       6 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      8 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561)   9 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     10 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      10 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    19 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  23 
ส่วนที่ 3  ภาคผนวก        27 
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 28 
 ค าสั่ง ค าสั่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยา        29 
 ประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา        33 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ชื่อเรื่อง : รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
โรงเรียน : โคกสลุงวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจ านวน
นักเรียน 383 คน ครู (ข้าราชการ)  23 คน  
 ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน
ตนเองปีการศึกษา 

2562 

ความสอดคล้องของ
ผลการประเมินกับ 

ค่าเป้าหมาย 
(สอดคล้อง / ไม่

สอดคล้อง) 
มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ดี ด ี สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ดี ด ี สอดคล้อง 

มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ด ี สอดคล้อง 

ภาพรวมของสถานศึกษา ดี ด ี สอดคล้อง 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
       1. มีผลการประเมิน ระดับดี 
       2. หลักฐานสนับสนุน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมท่ีดีมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เห็นได้จากนักเรียน
ใช้ถุงย่ามใส่อุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความม่ันใจ
กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าในตนเอง เห็นได้จากการสร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรีที่นักเรียนสามารถ
ออกแสดง เผยแพร่งานบริการชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนความสามารถด้านกีฬาและกรีฑาที่
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด  ทั้งจากผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 ที่ผ่านมา  รวมถึงมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ  นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในสายสามัญและสายอาชีพ แม้ว่าผลการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.87 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และลดลง 3.90 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
 1) พัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสุนทรียภาพ (ศิลปะ-ดนตรี)  กิจกรรม
แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมลูกเสือ       

2) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น ผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน   

3) พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  ผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
 4) ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนานักเรียนทั้งด้าน 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการ เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 5) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ให้มากข้ึน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  1. มีผลการประเมิน ระดับดี 

     2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนด 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
   3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
1) มีโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
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2) สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะความเป็นพลโลกโดยการใช้วินัยทางบวกเป็น
แนวทางในการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
3) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  1. มีผลการประเมิน ระดับดี 
              2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น กิจกรรม
ชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม Open house เปิดบ้าน
วิชาการ ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาในเครือข่ายเขตพ้ืนที่บริการต าบลโคกสลุง 
      3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
           1)  จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐาน  และหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น 

2) จัดโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนานักเรียนทั้งด้าน 

ความรู้ ทักษะและกระบวนการ เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
  
 ภาพรวมของสถานศึกษา  
  1. มีผลการประเมิน ระดับดี 
      2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
กิจกรรมธนาคารโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
  3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  

1) จัดโครงการ   กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2) จัดโครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร  
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) กิจกรรมส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ที่ตั้ง เลขที่ 134  หมู่ที่  2 ต าบลโคกสลุง  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  
รหัสไปรษณีย์  15140  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  5   
โทรศัพท์  0-3648-3118  โทรสาร  0-3648-3118  e-mail  Ksw.salung@gmail.com  
 website www.kswschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    
เนื้อท่ี 117 ไร่ 87  ตารางวา   เขตพ้ืนที่บริการ  หมู่ที่  1 – 11 
  
วิสัยทัศน์ 
 “ภายในปี 2565  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม  
บุคลากรมีคุณภาพ  รักความเป็นไทยบนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
  
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้  ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาสภาพแวดล้อมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม และด ารงตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 4.  พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพและทันต่อเทคโนโลยี  
               ที่ก้าวหน้า  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
 5.  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์   
               ทรงเป็นประมุข ด ารงชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  1.1  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
  1.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
  1.3  ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และ ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี  
กีฬา มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4  ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้ รักการท างาน และ ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  1.5  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นไทยยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
หลากหลายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
 2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

mailto:Ksw.salung@gmail.com
http://www.kswschool.ac.th/
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     2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     2.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน  
  3.  ด้านคุณภาพบริหารจัดการ 
     3.1  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มีวิธีปฏิบัติและ 
      ผลการด าเนิน การเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
     3.2  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.3  โรงเรียนมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และ ชุมชน 
 

รายการ รายละเอียด 
อัตลักษณ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเบิ้ง 
เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี) 
จุดเน้น ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย 

 
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางอารีย์  คนซื่อ   โทรศัพท์  065-446-4845  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)  การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่  
วันที่  11  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  1  ปี  9 เดือน 
 

3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ข้อมูลจ านวนบุคลากร 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ปีการศึกษา 2562 
 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ผอ. รองฯ 

ปีการศึกษา 2562 1 - 22 1 2 1 
 

จ านวนบุคลากรย้อนหลัง 3 ปี 
บุคลากร ผู้บริหาร/ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2562 1/22 1 2 1 
ปีการศึกษา 2561 2/22 2 2 - 
ปีการศึกษา 2560 2/22 2 2 - 
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จ าแนกตามต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กลุ่มสาระ 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ครูช านาญ
การ 

ครู ครูผู้ช่วย รวม 
ภาระงานสอน
เฉลี่ย(ชม./
สัปดาห์) 

1 ภาษาไทย - 2 - - 2 20 
2 คณิตศาสตร ์ 1 - 1 1 3 15 
3 วิทยาศาสตร ์ 1 2 3 - 6 18 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - 2 1 3 18 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - - - 1 19 
6 ศิลปะ 1 - 1 - 2 15 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 - - - 2 15 
8 ภาษาต่างประเทศ - - 2 1 3 17 

รวม 6 4 9 3 22  
ร้อยละ 27.27 18.18 40.90 13.63 100  
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จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข้อมูลระดับการศึกษา 

ที ่ ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ชาย หญิง ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี สูงกว่าป.ตรี 

1 ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 56 
2 ครูประจ าการ 5 17 - 12 10 39 
3 พนักงานราชการ 1 - - 1 - 25 
4 ครูอัตราจ้าง 2 - - 2 - 26 
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 26 
6 นักการ/ภารโรง 5 - 5 - - 55 

รวม 
13 19 

5 16 11  
32 

ร้อยละ 15.62 50.00 34.38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรยีนโคกสลุงวิทยา 

 
*มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก     จ านวน 21  คน  (คิดเป็นร้อยละ 95.45) 
*มีครูที่สอนตรงตามความถนัด  จ านวน  1   คน  (คิดเป็นร้อยละ  4.54) 
 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา   
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  17 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ  25 
  มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น   
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ  18  
*หมายเหต ุการนับจ านวนจ านวนครูอัตราจ้างให้นับเฉพาะผู้ที่ท าสัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562) 
 

 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก   

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.1 3 50 29 - - 79 
ม.2 3 52 44 - - 96 
ม.3 3 47 45 - - 92 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 9 149 118 - - 267 
ม.4 2 16 20 - - 36 
ม.5 2 10 24 - - 34 
ม.6 2 21 25 - - 46 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 47 69 - - 116 
รวมทั้งหมด 15 196 187 - - 383 

 
5. ข้อมูลทรัพยากร 
 

ทรัพยากร สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
๒. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 
๓. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๔. ห้องปฏิบัติการเคมี 
๕. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
๖. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
๗. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๙. ห้องปฏิบัติการสังคมฯ (ห้องจริยธรรม) 
๑๐. ห้องแนะแนว 
๑๑. ห้องสมุด 
๑๒. ห้องพยาบาล 
๑๓. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม 
๑๔. ห้องดนตรี 

720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
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6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ชั้น ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนบรรลุค่าเป้าหมาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 2 3 4 5 6 รวม 

ภาษาไทย 2.00 39.74 65.62 57.14 66.66 76.47 56.52 58.26 

คณิตศาสตร ์ 2.00 45.33 48.96 59.34 66.67 82.35 86.96 60.05 
วิทยาศาสตร์ 2.00 23.68 34.37 78.02 77.77 79.41 100.00 58.84 
สังคมศึกษาฯ 2.00 79.48 63.54 74.72 66.66 88.23 91.30 75.32 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2.50 63.54 63.54 94.50 97.22 97.05 100.00 83.65 
ศิลปะ 2.50 69.23 52.08 91.20 63.88 85.29 39.13 67.45 
การงานอาชีพ 2.50 94.87 98.95 98.90 100.00 97.05 100.00 98.16 
ภาษาต่างประเทศ 2.00 46.15 42.70 25.27 41.66 61.76 86.95 46.19 
  
  
 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนบรรลุค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2560-2562  (ชั้นม.1-ม.6) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 24.05 30.32 58.26 
คณิตศาสตร์ 20.95 34.43 60.05 
วิทยาศาสตร์ 18.75 35.57 58.84 
สังคมศึกษาฯ 44.26 42.03 75.32 
สุขศึกษาและพลศึกษา 54.94 78.04 83.65 
ศิลปะ 80.87 58.72 67.45 
การงานอาชีพ 91.35 94.23 98.16 
ภาษาต่างประเทศ 13.70 26.46 46.19 
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 6.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 (ชั้นม.1-ม.6) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม      ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 78 64 10 - 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 46 49 - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 91 44 46 - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 36 27 9 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 34 17 17 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 40 6 - - 
รวม 381 238 137 - 6 
เฉลี่ยร้อยละ 62.46 35.95 - 1.57 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 375/98.42 - - 

 
 
 6.3 ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2562 (ชั้นม.1-ม.6) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน) 

ดีเยี่ยม      ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 78 53 21 - 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 55 40 - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 91 50 40 - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 36 19 17 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 34 33 1 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 29 15 2 - 
รวม 381 239 134 2 6 
เฉลี่ยร้อยละ 62.72 35.17 0.52 1.57 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 373/97.90 - - 
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7. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2560 -2562 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 43.20 27.11 20.97 26.33 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 54.17 32.63 26.29 29.47 
คะแนนเฉลีย่ระดับสังกัด สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

ระดับ/รายวิชา  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 29.66 28.70 21.60 15.60 24.39 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 43.15 35.97 28.38 26.20 29.00 
คะแนนเฉลีย่ระดับสังกัด สพฐ. 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) 
 

ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
                  ประสิทธิผล 

ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ด ี
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

    ระดับคุณภาพ : ด ี
1. กระบวนการพัฒนา 
         โรงเรียนโคกสลุงวิทยาได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข  
มีระบบการแนะแนว  และทุกกลุ่มสาระร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมีการเรียนรู้
ในจากประสบการณ์จริง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาไทยเบิ้งในชุมชนรอบๆโรงเรียน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเพ่ิมเวลารู้
เรื่องอาชีพ เช่น  ปลูกมะนาว  ปลูกผักสวนครัว ปลูกพริกไทย  การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้า  เป็นต้น 
2. ผลการด าเนินงาน 
          ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2562 จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร 
มส มีจ านวนลดลง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  ส่งเสริมผู้เรียนสืบค้น
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
แบบการบรรยาย การท ากิจกรรมกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ยอมรับในกฎระเบียบของโรงเรียน มีทักษะอาชีพ 
สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน  
          
 ตารางแสดง ผลการประเมินอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นอยู่ใน
ระดับ ดี 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 74 53 71.62 21 28.37 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 55 57.89 40 42.10 - - 
มัธยมศกึษาปีที่ 3 90 50 55.55 40 44.44 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 36 19 52.77 17 47.22 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 34 33 97.05 1 2.94 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 29 63.04 15 32.60 2 4.38 
รวม 375 239 63.73 134 35.73 2 0.53 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (373) 99.46 2 0.53 
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         จากผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนซึ่ง 
เป็นทักษะส าคัญและเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เล็งเห็นความส าคัญใน 
จุดนี้ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะดังกล่าวทั้งกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมใน 
วันส าคัญทางภาษาไทย และวันส าคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆเช่นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในเรื่องการอ่าน  การเขียนอย่างต่อเนื่อง    และผลการประเมินความสามารถในด้านการคิดค านวณ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดท าโครงการ พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง จากกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาการ  
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
          พัฒนาการเรียนการสอนทุกๆด้าน โดยน าเทคนิค  วิธีการสอน  รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
          1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
ระดับคุณภาพ : ดี 
          ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
1. กระบวนการพัฒนา 
    1)  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning 
    2)  จัดกิจกรรมฝึกทักษะ  กิจกรรมบูรณาการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  และแก้ปัญหาได้ 
    3)  ส่งเสริมให้มกีารสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    4) การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและมี การเข้าไปศึกษา
กับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ โรงเรียน 
    5) การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน เพื่อเพ่ิมเวลารู้ 
2. ผลการด าเนินงาน 
   1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ 
   2) ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียนรู้ หรือการท างานได้ 
   3) การจัดกิจกรรม /อบรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวคิดและมีทักษะการท างานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ขึ้นมาได้ 
   4) มีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมเวลารู้  
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
         มีการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมการคิดจ าแนกแยกแยะ
ไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เห็นได้จากการเรียนรู้ผ่านโครงงานในรายวิชาต่างๆ 
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         1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
    1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning  
    2) จัดกิจกรรม/อบรม/ฝึกทักษะต่างๆ 
    3) การสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. ผลการด าเนินงาน 
    1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ 
    2) ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประกอบการเรียนรู้ หรือการท างานได้ 
    3) การจัดกิจกรรม /อบรม /ค่ายฝึกทักษะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวคิดและมีทักษะการท างานในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ข้ึนมาได้ 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
    1) การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เช่นการเข้าร่วมอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
    2) การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดความคิดของผู้เรียน 
 
1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
     1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่นการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การท างานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ส่งงานผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
     2) การตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ใช้โปรแกรม SGS 
     3) การเพ่ิมโอกาสการเข้าใช้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน 
     4) เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนได้ข่าวสารได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
2. ผลการด าเนินงาน 
     1) ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากข้ึน 
     2) ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ SGS และสามารถแก้ไข/ปรับปรุงผลการเรียนรู้ ได้ 
     3) ผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดต่อสื่อสารได้ 
3. จุดควรพัฒนา 
     1) ก าหนดกฎ กติกา ระเบียบ ในการเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายของผู้เรียน 
     2) การก ากับติดตาม ตรวจสอบ การเข้าใช้บริการที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
     3) การเพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการบริการให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2562  
ให้ได้ตามค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
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    1) การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    2) ก าหนดค่าเป้าหมายทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3) การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับผลการเรียน 
    4) จัดการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
    5) การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 
2. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนบรรลุค่าเป้าหมาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 2 3 4 5 6 รวม 

ภาษาไทย 2.00 39.74 65.62 57.14 66.66 76.47 56.52 58.26 

คณิตศาสตร ์ 2.00 45.33 48.96 59.34 66.67 82.35 86.96 60.05 
วิทยาศาสตร์ 2.00 23.68 34.37 78.02 77.77 79.41 100.00 58.84 
สังคมศึกษาฯ 2.00 79.48 63.54 74.72 66.66 88.23 91.30 75.32 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2.50 63.54 63.54 94.50 97.22 97.05 100.00 83.65 
ศิลปะ 2.50 69.23 52.08 91.20 63.88 85.29 39.13 67.45 
การงานอาชีพ 2.50 94.87 98.95 98.90 100.00 97.05 100.00 98.16 
ภาษาต่างประเทศ 2.00 46.15 42.70 25.27 41.66 61.76 86.95 46.19 
 
      ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษา พบว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีจ านวนผลการเรียนมากกว่าค่าเป้าหมายมากท่ีสุด คือ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 98.16 รองลงมา คือ สุขศึกษาและพลศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 83.65 สังคมศึกษาฯ คิดเป็นร้อยละ 75.32 ศิลปะ  คิดเป็นร้อยละ 67.45  คณิตศาสตร์  คิดเป็น
ร้อยละ 60.05 วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 58.84 ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 58.26และ ภาษาต่างประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ46.19  ตามล าดับ 
3. สิ่งท่ีจะพัฒนา 
      1) สร้างความตระหนัก ความส าคัญของการศึกษา การใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
      2) ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียน รวมทั้งหาสื่อรูปแบบใหม่ๆมาใช้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
มากขึน้ 
 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
        ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ  มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
มีการท างานหรืองานอาชีพ 
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1. กระบวนการพัฒนา 
      1) โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน วางแผนการจัดการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ 
     2) กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     3) การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  
     4) สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น่าสนใน และหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด   แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
2. ผลการด าเนินงาน 
    1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการผลิตสื่อ 
    2) ผู้เรียนมีทักษะการท างาน ทักษะอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  
    3) ผู้เรียนเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจ จากการฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้าน  ได้น าแนวคิดใหม่ๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
   4) ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
   5) นักเรียนจบการศึกษาแล้ว  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   6) นักเรียนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมต่อการศึกษาต่อและงานอาชีพพร้อมทั้งวางแผนการท างานหรือ
การประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง 
3. จุดควรพัฒนา 
   1)  การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  เช่นการเข้าร่วมอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย 
   2) การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดความคิดของผู้เรียนด้านการท างานและทักษะอาชีพ 
   3)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ 
 
1.2 ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับคุณภาพ : ดี 
        โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ปลูกฝังการพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน ทั้ง 8 ประการ เพ่ือให้ผู้เรียน มีค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยสอดแทรกลงในกิจวัตร 
ประจ าวันของนักเรียนทุกวัน  ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ 
อยู่ในระดับ ดีดังนี้ 
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       ตารางแสดง  การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
                          ปีการศึกษา 2562  
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

รอ้ยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม      ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 78 64 10 - 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 46 49 - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 91 44 46 - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 36 27 9 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 34 17 17 - - 
มัธยมศกึษาปีที่ 6 46 40 6 - - 
รวม 381 238 137 - 6 
เฉลี่ยร้อยละ 62.46 35.95 - 1.57 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 375/98.42 - - 

 
         จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 98.42 
1. กระบวนการพัฒนา 
           โรงเรียนโคกสลุงวิทยาใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ผ่านโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนภายใตก้ิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

1) ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์มีกิจกรรมท่ีปลูกฝัง ส่งเสริมนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง 
ตอนเช้า มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์  และจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม 
วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

2) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
กับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายธรรมะให้กับนักเรียน ม.1 จัดสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์สุดสัปดาห์ให้กับนักเรียน
ทุกคน จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

3) ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านความมุ่งมั่นในการท างาน ผ่านกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม 
เวลารู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง  การจัดท าโครงงาน 
คุณธรรมของผู้เรียนทุกห้องเรียน  ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนกระบวนการ และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4) ด้านอยู่อย่างพอเพียง  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน จึงมีการจัดท า 
หลักสูตรบูรณาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ฝึกฝนทักษะกระบวนการการ
ท างาน ฝึกกระบวนการคิด โดยน้อมน าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5) ด้านรักความเป็นไทย มีกิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริมนักเรียนผ่าน กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ 
กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ 

6) ด้านความมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมที่ปลูกฝัง ส่งเสริมนักเรียนผ่านกิจกรรมท าความสะอาดเขต 
พ้ืนทีข่องแต่ละห้องเรียน กิจกรรมดูแลพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร่วม 
พัฒนาวัดให้มีความสะอาด เพ่ือปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
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2. ผลการด าเนินงาน 
         จากผลการด าเนินงาน  ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านกระบวนการ 
กิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ในระดับดีข้ึนไป  
คิดเป็นร้อยละ 98.42 
          จากข้อมลูข้างต้น นักเรียนมีทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม มีลักษณะ 
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ท างานอย่างมีความสุข เห็นได้จากการมีสภานักเรียนที่เข้มแข็งช่วยงานต่างๆของ
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี  มีการส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านศิลปะดนตรี ส่งเสริมการเล่นกีฬา กิจกรรมลดเวลา 
เรียนเพ่ิมเวลารู้  การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง 
ประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญ 
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  งานบุญประเพณีท้องถิ่น  เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  โดยความร่วมมือระหว่างครู  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะให้การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
        การพัฒนา ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย มากข้ึน โดยให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (ไทยเบิ้ง)  การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนมากขึ้น 
 
1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนโคกสลุงวิทยามีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยมีกระบวนการมี
ส่วนร่วมทั้งในโรงเรียน และชุมชน ร่วมถึงการมีจิตอาสาของผู้เรียน   เห็นได้จากการสะพายย่ามมาโรงเรียนของ
นักเรียน ซึ่งการใช้ย่ามเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโคกสลุงวิทยาคือ “อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเบิ้ง” 
และกิจกรรมภายในโรงเรียนมีงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   การบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  เช่นกิจกรรมวันลอยกระทงที่ได้บูรณาการ  8 
กลุ่มสาระผนวกให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมย้อนยุคประเพณีไทยในอดีต  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของภาษาไทยและความเป็นไทย 
        นอกจากนี้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถ ในการแข่งขันในกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความเป็นไทย ได้แก่ การแข่งขันมารยาทไทย ซึ่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยาได้รางวัลระดับเหรียญทอง 
รวมถึงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนักเรียนมีจิตอาสาเข้าร่วมเดินรณรงค์และร าบวงสรวงถวาย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประจ า 
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กิจกรรมลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
   1) ผู้เรียนมีความตระหนัก และให้ความร่วมมือเมื่อมีกิจกรรม 
   2) ผู้เรียนมีความสุข และสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม 
   3) ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ 
   4) ผู้เรียนมีจิตอาสา และรู้คุณค่าความเป็นไทย 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  1) โรงเรียนควรส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถ และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 
  2) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แสดงถึงประเพณีไทยในอดีต เนื่องจากเยาวชนในสมัยใหม่ไม่เคยพบ
เห็น เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและซาบซึ้งความเป็นไทย 
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1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับคุณภาพ : ดี 
     ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
1. กระบวนการพัฒนา 
    1) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน  และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    2) จัดท าคู่มือนักเรียนและชี้แจงในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และทบทวนแนวปฏิบัติให้นักเรียนเก่า  
ทุกภาคการศึกษา 
    3) จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน  และค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนนักเรียนใหม่ 
    4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ผ่านการด าเนินงานคณะกรรมการนักเรียน 
    5) ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
2. ผลการด าเนินงาน 
        นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย 
ความเข้าใจมากข้ึน มีการแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน เคารพกฎกติกา การ 
ทะเลาะวิวาทน้อยลง  ซึ่งเป็นผลจากการการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ โดยแต่ละห้องเรียนมี 
อย่างน้อย 1 โครงงานคุณธรรม  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมร่วมกันและเกิดจาก 
ความต้องการพัฒนาตนเอง  
       นักเรียนแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงมารยาทที่เหมาะสม ผ่าน 
การด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว  ที่นักเรียนได้บริหารจัดการชั้นเรียนร่วม เป็นฝึกการท างานอย่างม ี
ระบบ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้กล่อมเกลานักเรียนให้เป็นผู้มีมารยาทที่เหมาะสม เคารพกฎ
กติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  กิจกรรมเยี่ยมบ้านและ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ส่งเสริมให้โรงเรียนได้ทราบถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียน 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
       พัฒนาคุณลักษณะความมีคุณธรรม มีวินัย และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นจุดเน้นของโรงเรียน 
คือ “ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย” 
 
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ระดับคุณภาพ : ดี 
        ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละ 
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
1. กระบวนการพัฒนา 
     1) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
     2) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
     3) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     4) จัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ และค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนนักเรียนใหม่ 
     5) จัดกิจกรรมรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ผ่านการด าเนินงานคณะกรรมการนักเรียน 
     6) ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
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           ในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรเน้นเรื่อง การใช้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย โดยการน าเสนอตัวอย่างเหตุการณ์ หรือข่าวที่เก่ียวข้องกับโทษของการใช้สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปัจจุบันให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องท าเป็นประจ า 
เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
2. ผลการด าเนินงาน 
     1) การดูแลสุขภาพทางกายดี 
     2) การดูแลสุขภาพจิต อารมณ์ สังคมทีดี่ 
     3) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     1) ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้กับนักเรียนมากขึ้น  
     2) ผู้เรียนน าความรู้ความสารถท่ีมีถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนที่สนใจและน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
2.1 มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการ 
       การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ( พ.ศ. 2562-2565) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก 
บุคคลภายในและภายนอก ในการเสนอแนะข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้อง โดยโรงเรียนแต่งตั้ง 
คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ โดยใช้กระบวน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรในสังกัดโรงเรียนโคกสลุงวิทยา ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม 
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนโคกสลุงวิทยาขึ้นใหม่ 
2. ผลการด าเนินงาน 
       ผลจากกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ดังกล่าว  ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 
ในโรงเรียน  และน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์  ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยาเป็นการ
ผสมผสานแนวคิดการจัดท ากลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาโรงเรียนควบคู่กนั ในการจัดท าแผนกลยุทธ์  เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
       กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของโรงเรียนต้องกระตุ้นและท าให้เกิดนวัตกรรมจากการจัดท า SWOT 
Analysis โอกาสและจุดแข็งของโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ชนบท ประกอบเกษตรกรรม มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน บริบทโดยรวมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความ 
เหมาะสมที่จะด าเนินกลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้โอกาสและความเข้มแข็งขององค์กรไปปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษา รวมทั้งแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการด าเนินงาน 
       โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ได้บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) มา
เป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน คือ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มุ่งให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือ 
ด าเนินการทั้งกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคลากร กลุ่มบริหาร
ทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญ ให้ความส าคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจ
บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      โรงเรียนโคกสลุงวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน   กลุ่มบริหารวิชาการ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง  จัดการเรียนการสอนบูรณาการเพ่ือการมีงานท าแห่งศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการบริหารอัตราก าลัง  มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และก าหนดค่านิยมหลักของ
โรงเรียน เน้นการท างานเป็นทีม  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนามาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทรัพยากร เน้นความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้    กลุ่มบริหารทั่วไป  
น าหลักการกระจายอ านาจมาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน เน้นการบริหารแบบร่วมมือ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีบทบาทในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ให้ความส าคัญในด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการเรียนการสอน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้ความส าคัญระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนน้อมน าพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน 
2. ผลการด าเนินงาน 
      จากผลการด าเนินงาน  ส่งผลให้โรงเรียนโคกสลุงวิทยา เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากชุมชน  
ด้วยระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพของสถานศึกษา  ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม  และโรงเรียนวิถีพุทธ   
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
      โรงเรียนโคกสลุงวิทยา บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การจัดการ 
เรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการด าเนินงาน 
       ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ได้ด าเนินการโดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และความพร้อมของสถานศึกษา 
ทั้งสถานที ่บุคลากรและระยะเวลา เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ 
นักเรียนและชุมชน  

2. ผลการด าเนินงาน 
      ผลจากการความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งสถานที่ 
บุคลากรและระยะเวลาท าให้ทราบความต้องการในการพัฒนาทักษะอาชีพ  มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน   สามารถพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  จากการประชุม 
วางแผนและพิจารณาศักยภาพของโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตร  และเกณฑ์การจบการศึกษาจากหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษา  ท าให้โรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ  แล้วประชุมเพ่ือวาง 
แผนการด าเนินงานร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมายและผู้รับผิดชอบ แล้วจึงด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หลังจากการน าไปใช้แล้วมีการบันทึกผลประเมินผล แล้วสรุปรายงานเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง 
ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการท างานต่อไป 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
       จากการใช้หลักสูตรโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  พบว่ายังพบปัญหาการใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกัน   จึงต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องมากข้ึนกว่าเดิม 
 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
      นโยบายของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  เน้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยก าหนดให้บุคลากรต้องเข้ารับการอบรมตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี ตามเกณฑ์การประเมินเพ่ือเลื่อน 
วิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเน้นการพัฒนาตนเองให้ 
มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพ่ือประเมิน 
หาจุดเด่นและจุดที่ต้องการพัฒนาของตนเอง   มีระบบสาระสนเทศที่สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนรายบุคคลได้
มีการนิเทศก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงและความร่วมมือต่างๆโรงเรียนก าหนดบุคลากรให้เรียนรู้
ทักษะในการปฏิบัติงานเรียนรู้งานควบคู่ระหว่างบุคลากรเดิมที่มากประสบการณ์และบุคลากรใหม่ที่ต้องเรียนรู้
ประสบการณ์เพ่ิมเติม ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่างๆ อัน
เกิดผลดีต่อนักเรียนและสถานศึกษา 
2. ผลการด าเนินงาน 
        โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าปีละ 20ชั่วโมง 
ข้าราชการครูและบุคลากรที่เข้าอบรมประชุมสัมมนา สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในสาขาท่ีสามารถน ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ได้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้แก่นักเรียน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

~ 22 ~ 

 

โรงเรียนให้สิทธิในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพักได้ตามระเบียบราชการโดย
ประหยัด   และในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสและความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพทั้งการลาศึกษาต่อ  การเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง   การพัฒนางานพิเศษเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ
ให้สูงขึ้น 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างหลากหลาย และสม่ าเสมอ พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
         ใช้กระบวนการ PDCA ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
         P: การวางแผน มีการประชุมวางแผนการท างานและเขียนโครงการในงานอาคารสถานที่และสอน
นักเรียนในการท างานเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวรโรงเรียน 
        D: การลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ดูทรัพยากรที่เขียนในโครงการ  พานักเรียน
ท างานในชั่วโมงท่ีจัดการเรียนการสอน 
        C: ตรวจสอบ ตรวจสอบในการท าว่ามีจุดบกพร่องหรือทรัพยากรไม่เพียงพอมีปัญหาตามงานในด้านใดบ้าง 
        A: ปรับปรุง เมื่อตรวจสอบแล้วก็จะรู้ว่าจุดที่เป็นปัญหาหรือทรัพยากรงบประมาณขาดแคลนสามารถ
วางแผนและปรับปรุงงานจนส าเร็จ 
2. ผลการด าเนินงาน 
      1) รับทราบงบประมาณที่ใช้ในโครงการปรับปรุงงานและทรัพยากรที่ใช้ 
      2) จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานอาชีพและน าไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
      3) จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสวยงามข้ึน 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
      แผนการด าเนินงานโครงการท าให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  ท าให้นักเรียนมีสุขภาพใจและสุขภาพกาย 
ที่พร้อมอยากเรียน   ส่งเสริมความสามารถในการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนซึ่งมีผลิตภัณฑ์จาก 
รายวิชาในกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพออกมาให้ประดับตกแต่งโรงเรียน  เช่นโคมไฟจากไม้ไผ่  โมเดลบ้าน
ทรงไทย  และสามารถพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นไปได้ 
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
    1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
    2) งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน 
2. ผลการด าเนินงาน 
   1) ผู้เรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
   2) ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม 
   3) ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์ (ระบบ SGS) 
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3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     1) การก ากับติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ ก่อนน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
     2) การสร้างวินัยและค่านิยมที่ดี ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองของผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
       โรงเรียนโคกสลุงวิทยาได้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน  หลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย  และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปของกิจกรรมชุมนุม
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ผลการด าเนินงาน 
       ผลการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนโคกสลุงวิทยาตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ตามท่ีได้วางแผนการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิด 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติจริง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ 
โรงเรียนก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากภายในห้องเรียนและภายน้องห้องเรียนโดยผ่าน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
       พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  หากพบปัญหาหลังจากการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
     1) กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     2) การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
     3) สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น่าสนใจ และหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
2. ผลการด าเนินงาน 
    1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
    2) ผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนรู้ 
    3) ผู้เรียนเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจ จากการฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
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    4) ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
3. จุดควรพัฒนา 
    1) การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สะดวกปลอดภัย และพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
 
    2) สร้างค่านิยมและส่งเสริมให้เห็นคุณค่า ต่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับคุณภาพ : ดี 
        ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก  เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
1. กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ 
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน ตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ครรูู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง าครูใช้สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน  ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้  อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา  หนว่ยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระกับ
พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นภายในชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่องโดยมีประเด็นภาพ
ความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ ครูร่วมกันออกแบบการ
วัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน   ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2.ผลการด าเนินงาน 
       จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 
3 อยู่ในระดับ ดี 
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3. สิ่งท่ีจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
          โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนที่ขาดทักษะความช านาญในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงภาระงานที่นักเรียนได้รับ
จากรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และจากกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนที่มีจ านวนมาก เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 
 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาการเรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
       โรงเรียนมรีะบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาการเรียน ดังนี้ 
    1) ครศูึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    2) ครูพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย  มีการจัดเก็บเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    3) มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน 
    4) ครูมีการตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักการและประเมิน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 
2. ผลการด าเนินงาน 
       จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาการเรียน 
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับดี 
3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
        โรงเรียนควรมีแบบประเมินการสอนครูผู้สอน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
        ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ 
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
1. กระบวนการพัฒนา 
      1) ประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน 
      2) แต่งตั้งคณะครูผู้นิเทศ และก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
      3) ครูผู้นิเทศด าเนินการนิเทศครูผู้สอน 
      4) ครูผู้นิเทศสรุปผลการนิเทศร่วมกับผู้สอน 
      5) ครูผู้นิเทศประเมินผลการนิเทศ 
2. ผลการด าเนินงาน 
    1) ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญ 
    2) ครูได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน และการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม 
    3) ครูได้น าเสนอนวัตกรรม และกิจกรรมการสอนแปลกใหม่ ใช้การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
    4) ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อ และกิจกรรม รวมทั้งจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ได้ดี 
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3. แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
     น าข้อค้นพบ หรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการเรียนการสอน และน าปัญหาผู้เรียนมาท าวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา                                 
  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับคุณภาพ : ดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนโคกสลุงวิทยา มีการจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี 
ทั้งนี้ เพราะ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
อยู่ในระดับดี  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี   

 ทั้งนี้ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ
สื่อสาร ความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ และมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี สถาน
มีการด าเนินงานโดยดึงองค์กรในชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทของโรงเรียน  
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง และด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 3  
ภาคผนวก 

 
 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 
ค าสั่ง ค าสั่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ที่   67/2562 
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
ประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

ตามท่ีโรงเรียนโคกสลุงวิทยาได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ในปีการศึกษา 2562 เสนอ
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สถานศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาในปี
ต่อไป  และเพ่ือให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 

การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                    (นายวรพงษ์  เวชยางกูร)    

                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                    โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................... 
                                                                    (นางอารีย์  คนซื่อ) 

                                                                    เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
                                                                   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
ที่   ๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
----------------------------------------- 

  เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการวางแผน  ตรวจสอบ  
ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ วา่ด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ
การด าเนินการอ่ืนของผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๑  นายวรพงษ์ เวชยางกูร  ประธานกรรมการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางอารีย์   คนซื่อ   ผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายพิเชฏฐ์  กงแก้ว   รองผู้อ านวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง  ก ากับและติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  และให้ความเห็นชอบ อนุมัติรายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
๒.๑  นางอารีย์   คนซื่อ   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายพิเชฏฐ์   กงแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายประเสริฐ  ศลสกล  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๒.๔  นางกรกนก    หาญไชยนะ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     กรรมการ  
๒.๕  นายพรชัย      สีผาย        ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     กรรมการ  
๒.๖  นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์             ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     กรรมการ   
๒.๗  นางกฤษณา    ศลสกล                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
๒.๘  นางสุธาสิน ี ประเสริฐ  หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  การจัดท า

รายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
๓.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

๓.๑  นางอารีย์   คนซื่อ  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายพิเชฏฐ์   กงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
๓.๓  นางกฤษณา    ศลสกล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ        กรรมการ 
๓.๔ นายประเสริฐ  ศลสกล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ        กรรมการ 
๓.๕  นางกรกนก    หาญไชยนะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ       กรรมการ 
๓.๖  นายพรชัย      สีผาย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      กรรมการ  
                                                                                         /๓.๗  นางสาวอัคยา... 
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๓.๗  นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      กรรมการ   
๓.๘  นางสุธาสิน ี ประเสริฐ        หวัหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๙  นางพรนภา  สุทธิสาร         หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                                                      
มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
          ๓)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  
          ๔)  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
          ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
          ๖)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ   การฝึกงาน  หรือการท างาน 
ประกอบด้วย 

        ๑. นางกฤษณา  ศลสกล     ประธานกรรมการ 
        ๒. นางพรนภา   สุทธสิาร      รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสธุาสินี   ประเสริฐ     กรรมการ 

          ๔. นายนิเรก   นาน้ าเชี่ยว     กรรมการ 
        ๕. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์    กรรมการ 

                  ๖. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน     กรรมการ 
         ๗. นางสาววราวรรณ   ผิวทองหลาง    กรรมการ 
         ๘. นางสาวชญานิษฐ์  นวลนุช                                        กรรมการ 
         ๙. นางสาวอัคยา  เวฬุวนารักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

       ๑๐. นางพฤฒินันท์  แสนสุข     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๑๑. นายสุรชัย  เกตุจันทร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
    ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

              ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ประกอบด้วย 

๑. นางกรกนก  หาญไชยนะ     ประธานกรรมการ 
๒. นายพรชัย  สีผาย     รองประธานกรรมการ 

        ๓. นางสาวนงค์ลักษณ์   สิทธิทรัพย์    กรรมการ 
        ๔. นายสุรชัย  เกตุจันทร์     กรรมการ 

                  ๕. นายกิตติศักดิ์  แสงนาเรียง    กรรมการ 
                  ๖. นางสาวจิราภรณ์   แจ้งมรคา    กรรมการ 
                                                                                                     /๗. นางสาวอารยา... 
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                  ๗. นางสาวอารยา  นวมเพ็ชร                                         กรรมการ  
        ๘. นางศิริรัตน์  น้อยแก้ว     กรรมการ  
         ๙. นางสาววราวรรณ  ผิวทองหลาง    กรรมการ 
                 ๑๐. นางพฤฒินันท์  แสนสุข     กรรมการ 
        ๑๑. นางสาวกชพรรณ   ลาพิมพ์    กรรมการ 
        ๑๒. นางสาวธันยนันท์   ป่าสลุง                 กรรมการ                                                                           

       ๑๓. นายสิทธชิัย  ศรีเพ็ชร     กรรมการ                                                                      
                 ๑๔. นางสาวอรอุมา  สลุงอยู่                                           กรรมการ 
                 ๑๕. นางสาวกษิรา  อัญไชยศรี    กรรมการและเลขานุการ 
                 ๑๖. นางพรนภา   สุทธิสาร         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

        ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
        ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ  
     ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
    ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
                  ๑. นางอารีย์  คนซื่อ     ประธานกรรมการ 
         ๒. นายพิเชฏฐ ์ กงแก้ว     รองประธานกรรมการ 

        ๓.  นายประเสริฐ  ศลสกล     กรรมการ 
                  ๔.  นางกฤษณา  ศลสกล     กรรมการ  

        ๕. นางกรกนก   หาญไชยนะ    กรรมการ 
        ๖. นายพรชัย   สีผาย     กรรมการ 

          ๗. นางสาวอัคยา   เวฬุวนารักษ์    กรรมการ 
         ๘. นายนิเรก   นาน้ าเชี่ยว     กรรมการ 
         ๙. นายสุทัศน์   ศรีแก้ว     กรรมการ 
       ๑๐.นางสาวจิราภรณ์  สว่างใจ    กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวกษิรา   อัญไชยศรี    กรรมการ 
       ๑๒. นายสิทธิชัย  ศรีเพ็ชร     กรรมการ 
       ๑๓. นางสุธาสินี   ประเสริฐ     กรรมการ 
                ๑๔. นางสาวอารยา  นวมเพ็ชร                   กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๕. นางสาวนันตพร  พิมทอง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                                                             /มาตรฐานที่ ๓...   
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
       ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
       ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย                                                                                                                                                                        

        ๑. นางพรนภา  สุทธิสาร     ประธานกรรมการ 
        ๒. นางกฤษณา   ศลสกล      รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายประเสริฐ  ศลสกล     กรรมการ 
        ๔. นางสายยนต์  เสือสงูเนิน     กรรมการ 
        ๕. นางสาวนงค์ลักษณ์   สิทธิทรัพย์                                 กรรมการ 
        ๖. นายพรชัย  สีผาย     กรรมการ   
        ๗. นายนิเรก  นาน้ าเชีย่ว     กรรมการ   
        ๘. นางสาวอัคยา   เวฬุวนารักษ์    กรรมการ 
        ๙. นางสาวจริาภรณ์   สว่างใจ    กรรมการ 

        ๑๐. นางสาวนันตพร   พิมทอง    กรรมการ 
        ๑๑. นางสาวกชพรรณ   ลาพิมพ์    กรรมการ 
        ๑๒. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว     กรรมการ  
        ๑๓. นางสุธาสินี   ประเสริฐ     กรรมการ 
        ๑๔. นายสุรชัย  เกตุจันทร์     กรรมการ 
                  ๑๕. นางสาวชญานิษฐ์  นวลนุช                                      กรรมการ 
                  ๑๖. นางสาวกษิรา   อัญไชยศรี    กรรมการ 

       ๑๗. นางสาวอรอุมา  สลุงอยู่                                          กรรมการ 
       ๑๘. นางศิริรัตน์   น้อยแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

        ๑๙. นางสาววราวรรณ   ผิวทองหลาง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
และทันตามก าหนดเวลา      
                ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 (นางอารีย์  คนซื่อ)   
                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยาจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ ณ วันที่   ๓๑   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
       
        (นางอารีย์   คนซื่อ) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี     
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ๔ % 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ ๘๐ 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าข้ึนไป 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๘๐ 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดี 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ระดับดี 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 


