
1.ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย



2. ค่าเป้าหมาย

    ค่าเป้าหมายปี 2564 
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล/เคร่ืองมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
ในการประเมิน

วงรอบการประเมิน

1.สังเกตพฤติกรรมต่างๆของ
นักเรียน

 ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

1 คร้ัง/ปีการศึกษา
2. การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์
3. รางวัลผลงานดีเด่นของ
นักเรียน
4. การเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีไทยในชุมชน

1. แบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
2. รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  (กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
3. ภาพถ่ายนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม



4. กระบวนการพัฒนา

1
• โรงเรียนได้ด าเนินการมีกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน

และโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  

2
• ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทางด้านศิลปะ/ดนตรี/ด้วยกิจกรรมชุมนุม 

3
• ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเอง

ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม 

4
• ติดตามและสรุปผลกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน



5. ผลการพัฒนา
แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน เป็นรายระดับชั้น

ชัน้/ห้อง 

จ านวน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับคุณภาพ 

จ านวน นร. 
ร้อยละของ นร.
ได้ระดับ 3 ขึน้

ไป น.ร ทัง้หมด ที่ได้ระดับ 

 4.00 3.00 2.00 1.00  3 ขึน้ไป 

ม.3 
17.00 11.00 4.00 2.00 - 15.00 88.23

ร้อยละ 64.70 23.53 11.77 -   

ม.2 
20.00 15.00 5.00 - - 20.00 100.00

ร้อยละ 75.00 25.00 - -   

ม.3 
22.00 16.00 4.00 2.00 - 20.00 90.90

ร้อยละ 72.72 18.19 9.09 -   

ม.4 
11.00 8.00 3.00 - - 11.00 100.00

ร้อยละ 72.72 27.28 - -   

ม.5
8.00 7.00 1.00 - - 8.00 100.00

ร้อยละ 87.50 12.50 - -   

ม.6
17.00 14.00 2.00 1.00 - 16.00 94.11

ร้อยละ 82.35 11.76 5.89 -   

รวม 95.00 71.00 19.00 5.00 - 90.00 94.73

ร้อยละ 64.08 29.12 6.80 -     



5. ผลการพัฒนา
ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน เป็นรายระดับชั้น
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5. ผลการพัฒนา
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจ

ในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
ชั้น ม.1 64.70 23.53 11.77 0.00

ชั้น ม.2 75.00 25.00 0.00 0.00

ชั้น ม.3 72.72 18.19 9.09 0.00

ชั้น ม.4 72.72 27.28 0.00 0.00

ชั้น ม.5 87.50 12.50 0.00 0.00

ชั้น ม.6 82.35 11.76 5.89 0.00



   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

5. ผลการพัฒนา
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สรุปผลการประเมิน
เกิดผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 94.73   
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ยอด
เยี่ยม
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ภาพแบบสรุปผล

การประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน เป็นรายระดับชั้น



ภาพแบบสรุปผลการ

ประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน เป็นรายระดับชั้น



ภาพแบบสรุปผลการ

ประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน เป็นรายระดับชั้น



ภาพแบบสรุปผลการ

ประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน เป็นรายระดับชั้น



ภาพกิจกรรม
             ภาพรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า



ภาพกิจกรรม
ภาพรายงานผลการจัดกจิกรรมตามโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า



           ภาพกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีประจ าท้องถิ่นในชุมชน
งานนมัสการพระธาตุโพนทัน ประจ าปี 2565



           ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตัวหนังประโมทัย
(ภาพกิจกรรมการอบรมการค้าขายในตลาด Online )



           ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษม์รดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมหนังประโมทัย จงัหวัดยโสธร



           ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์หนังประโมทัย 
          เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หนังประโมทัย



           ภาพกิจกรรม “จิตอาสาท าความดีเพื่อส่วนรวม”



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาว่างโดยรวมกลุ่มเข้าแข่งขัน
ประกวดขับร้องสวดท านองสรภัญญะ ประจ าปี 2565

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทัน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



           ภาพกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย



           ภาพกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย


