
 

 

 
 

 
 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

     โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ตำบลบ้านข่า 
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ต้ังอยู่เลขท่ี 125 หมู่ 12 ถนนศรีสงคราม – อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1 คน ข้าราชการครู  พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างและลูกจ้างประจำ จำนวน 2๕ คน ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ  ยอดเย่ียม   
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

2. ผลการดำเนินงาน 
2.1 จุดเด่น 
      ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
ผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ    จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด การส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมคีวามสุขมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี          
                    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิด
ประสิทธิผลโดยครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศักยภาพของนักเรียน ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล    และพัฒนาการทาง
สติปัญญา ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้
คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
มีการบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามระบบการบริหารงานแบบ PDCA    
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มีคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีคอยให้คำแนะนำและช้ีแนะ การจัดการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาและนักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และการบริหารด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ   
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา ได้รับการกำกับและติดตามการดำเนินงาน
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา 
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผล กำกับและติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพนักเรียนอย่าง
รอบด้าน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัด
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน สนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน       ตามโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของหลักสูตร มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ จัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของนักเรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงโดย
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ท่ียึดหลักการทีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 
       ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
       

  2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
        ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกท่ีทุกเวลา  และส่ือรอบๆ ตัว  โดยจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
    2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ท่ีกำหนด 

 ข 



 

 

    3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในระดับสถานศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
    4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  โดยจัดกิจกรรมท่ียกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน       
    4. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 
    5. พัฒนาให้ผู้เรียนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
      ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

     สถานศึกษาควรมีการนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ โดยทำแบบสอบถามความคิดนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อนำวิทยากรท้องถิ่น
มาร่วมในการพัฒนาและจัดการหลักสูตร จัดกิจกรรมพัฒนานกัเรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง   การเรียนการ
สอนอย่างสม่ำเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน ตามโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร จัดสภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และให้ปลอดภัยกับทุกคนในโรงเรียน 
       ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง สถานศึกษาตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะนักเรียน และต้องมีการประเมนิความพึงพอใจเสมอ ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจการดำเนินงานของสถานศึกษา  โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มี
การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานว่าบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่นหรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน ท้องถิ่นอย่างไรสรุปผลว่าสถานศึกษามี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกำหนด รวบรวมรางวัลท่ีได้รับจากองค์กรภายนอกท่ี      
ท่ีแสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
  1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ จากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
  ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
  ๓. จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพหลากหลาย ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

 
 
 

ค 
ฃก 



 

 

คำนำ 
 

 การดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา หรือพันธกิจ ซึ่งเป็นทิศทาง 
ในการจัดการศึกษาท่ีกำหนดไว้นั้น สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน ต้ังแต่ 
การวางแผนพัฒนา การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ตลอดท้ังกระบวนการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม การประเมิน
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญต่อระบบดังกล่าว การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นความพึงพอใจในระบบของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และหน่วยงาน
ต้นสังกัด ดังนั้น การรายงานผลต่อสาธารณชน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  และกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการ ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา 
๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดับการ ศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
 เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา  (Self - Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ เป็นรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานและสร้าง
ความมั่นใจต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การควบคุม ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน นำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูล สำหรับสถานศึกษา 
นำไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป   
 รายงานเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ
รายงานจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

        ว่าท่ี พ.ต.   
          (วิเชียร  อุส่าห)์ 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 

 ง 



 

 

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ของโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

............................................ 
  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบ
และรับรอง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมต่อไป 

 

        
                          (นายสหพล  ยะภักดี) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

                                                   วัน   ๑๐     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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หนังสือให้ความเห็นชอบ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

……………………. 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ท้ังนี้ให้โรงเรียนนำข้อมูล สารสนเทศ ท่ีได้จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการของสถานศึกษา  และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 

 

        ว่าท่ี พ.ต.   
          (วิเชียร  อุส่าห์) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
 

 

        
                          (นายสหพล  ยะภักดี) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สารบัญ 
 
ส่วนท่ี                  หน้า 
 • บทสรุปของผู้บริหาร         ก 

 • คำนำ           ง  

 • ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      จ 

 • หนงัสือให้ความเห็นชอบ        ฉ  

 • สารบัญ          ช 

๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา        ๑             
 • ข้อมูลท่ัวไป         ๑ 

  • อาคารสถานท่ี(ผังโรงเรียน)        ๑  

• ข้อมูลครูและบุคลากร        ๑  

• ข้อมูลนักเรียน         ๒  

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๓ 
  • มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       ๘  

  • มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๑๑  

  • มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ๑๓  

  • ผลการประเมินภาพรวม        ๑๖ 

     ๓. ภาคผนวก             ๑๘ 
               • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓        ๑๙ 

     • ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ๒๐ 
     • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     ๒๒ 

• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๒๓  

• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       ๒๙  

 • ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๓     ๓๐ 
 • ประกาศโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม       ๔๐   

     • คำส่ัง          ๔๖ 
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ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๒๕  หมู่ ๑๒  ถนนศรีสงคราม – อากาศอำนวย 
ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   โทร/โทรสาร ๐  ๔๒๐๕  ๕๓๑๐   
e-mail : bk.p@thaimail.com  website: http : www.bankhapitayakom.com   

ปรัชญา   
จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ  จิตท่ีฝึกฝนดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ 

วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล 

พันธกิจ 
 ๑. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นำความรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มศักยภาพ 
 ๔. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 จิตอาสา  วาจาไพเราะ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
คำขวัญของโรงเรียน        

ประพฤติดี มีพลานามัย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 
 
 
 

รวงข้าวรองสถูปหลวงปู่ต้ือ อจลธัมโม 
สีประจำโรงเรียน                     

สีเหลือง  -  ฟ้า 
สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรมประจำใจ 
สีฟ้า หมายถึง ความรู้กว้างไกลประดุจด่ังท้องฟ้า 

 ๑ 
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อักษรย่อของโรงเรียน  
      บข.พ. 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
  ช่ือโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๒๕  หมู่ ๑๒  ถนนศรีสงคราม – อากาศอำนวย 
ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   โทร/โทรสาร ๐  ๔๒๐๕  ๕๓๑๐   
e-mail : bk.p@thaimail.com  website: http : www.bankhapitayakom.com  ระยะทางจากท่ีต้ังโรงเรียนถึง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ระยะทาง ๙๐ กม. มีเขตพื้นท่ีบริการ จำนวน  ๒ ตำบล  รวม  ๑๗  
หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตำบลบ้านข่า   ได้แก่ 
บ้านข่า หมู่ ๑,๒,๙,๑๐,๑๒ 
บ้านขามเป้ียใหญ่ หมู่ ๓,๑๑ 
บ้านขามเป้ียน้อย หมู่ ๔,๑๓ 
บ้านดอนมงคล หมู่ ๕ 
บ้านดงหนองบัว หมู่ ๖ 
บ้านนาหนองยาว หมู่ ๗ 
บ้านท่าโข่ง หมู่ ๘ 

 ตำบลท่าบ่อสงคราม  ได้แก่ 
  บ้านดอนแดง หมู่ ๓ 
  บ้านดอนมะจ่าง หมู่ ๒ 
  บ้านดอนสมอ หมู่ ๑,๗ 
และมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ จำนวน ๖  โรงเรียน  ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนบ้านข่า 
 ๒. โรงเรียนบ้านขามเป้ีย 
 ๓. โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 
 ๔. โรงเรียนบ้านดอนแดง 
 ๕. โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 
 ๖. โรงเรียนบ้านดอนสมอ 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จัดต้ังขึ้นจากความเห็นชอบของชาวบ้านและสภาตำบลบ้านข่า กรมสามัญศึกษาได้
อนุมัติให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
เมื่อวันที่ ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๒  โดยมี  นายคมสัน  บุพศิริ  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพพนม  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก และได้มอบหมายให้ 
นายทองเปลว  แวงโสธรณ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ  มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาตำบลบ้านข่า และได้รับความ
ร่วมมือจากกำนันตำบลบ้านข่าในขณะนั้นคือ นายหนูกาญจน์  แก้วชาลุน และชาวบ้านในเขตตำบลบ้านข่าเป็นอย่างดี 

 ๒ 
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อาคารเรียนในระยะแรก ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านข่า (ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านข่า สพป.นพ. เขต ๒) ซึ่ง
อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนจำนวน ๑ ห้อง ต่อมาได้ย้ายมายังบริเวณริมหนองสังข์สถานท่ีแห่งใหม่ (ท่ีต้ังปัจจุบัน) ซึ่งเป็น
ที่สาธารณะประโยชน์ริมหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการทำมาหากินของชาวตำบลบ้านข่า
และบริเวณใกล้เคียง บริเวณริมหนองสังข์แห่งนี้มีราษฎรบุกรุกเข้าไปทำกินบางส่วนจนเกิดกรณีพาทและฟ้องร้องกัน
ทางกฎหมาย ได้รับบริจาคท่ีดินบางส่วนจาก นางเค่ียง  คะปัญญา  จำนวน ๒๐ ไร่ รวมกับท่ีดินสาธารณะประโยชน์อีก
จำนวน ๗๒ ไร่  รวมจำนวนเนื้อที่ ๙๒ ไร่ นอกจากนี้ได้รับบริจาคไม้อาคารชั่วคราวจากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ  
(โรงเรียนแม่) ร่วมกับสภาตำบลบ้านข่าได้มอบไม้จากการรื้อถอนอาคารหลังเก่าและหอประชุมสภาตำบลมาปลูกสร้าง 

เป็นอาคารไม้ช่ัวคราวขนาด ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ท้ังนี้ได้มีชาวบ้านตำบลบ้านข่าได้ร่วมบริจาคสมทบ
สร้างต่อเติมอาคาร ทำการเปิดรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา  ๒๕๓๒  ในเบื้องต้น
ระยะเร ิ ่มแรก ม ีน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  ๑ ร ุ ่นแรก จำนวน ๓๓ คน โดยม ีคณะคร ูจากโรงเร ียน 
สหราษฎร์รังสฤษด์ิ (โรงเรียนแม่) ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติการสอน  ซึ่งระยะห่างจากตัวอำเภอศรีสงครามถึง
ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน ระยะทาง  ๑๗ กิโลเมตร 

ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๓๔  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติประกาศจัดต้ังโรงเรียน โดยให้ชื ่อว่า 
“โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม”  และย้ายมาต้ังอยู่บริเวณ ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน เลขท่ี ๑๒๕  หมู่  ๑๒  บ้านข่า ตำบล 
บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  สังกัดกรมสามัญศึกษา (ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)  กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ในท่ีดินสาธารณะประโยชน์หนองสังข์ โดยความเห็นชอบของสภาตำบลบ้านข่า 
ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๓๔  ได้มีมติยกท่ีดินสาธารณะให้กับกรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น) กระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวนเนื้อที่ท้ังหมด  ๙๒ ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ จดหนองน้ำสาธารณะหนองสังข์ และท่ีดินของราษฎรตำบลบ้านข่า 
ทิศใต้  จดถนนสายอากาศอำนวย – ศรีสงคราม 
ทิศตะวันออก จดหนองน้ำสาธารณะหนองสังข์ และถนนสายอากาศอำนวย – ศรีสงคราม 
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะทางเข้าบ้านข่าและประปาของตำบลบ้านข่า 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔  หลังจากกรมสามัญศึกษาประกาศจัดต้ังโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมแล้ว กรมสามัญศึกษาได้
แต่งต้ังให้ นายทองเปลว  แวงโสธรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก  และได้บริหารจัดการสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนได้ปรับ
เล่ือนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔  ทางราชการได้ย้าย นายทองเปลว  แวงโสธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ท่ีโรงเรียน 
นาทมวิทยา ตำบลนาทม อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม และได้แต่งต้ัง นายธีรยุทธ  เหง้าน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนเสียวแดงพิทยาคม ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางราชการได้ย้าย นายธีรยุทธ  เหง้าน้อย ไปดำรงตำแหน่งใหม่ท่ีโรงเรียนสนธิราษฎร์
วิทยา  ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมท้ังได้ย้ายและแต่งต้ังให้ นายอร่าม  คูสกุลรัตน์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎรว์ิทยา ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน   
 
 
 

 ๓ 



 

 

 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางราชการได้ย้าย  นายอร่าม  คูสกุลรัตน์ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนนางัวราษฎร์ -

รังสรรค์  ตำบลนางัว  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ทางราชการจึงได้ย้ายและแต่งตั้ง  นายพิทักษ์  คะปัญญา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ตำบลนางัว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนแทน  จังหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘  โรงเรียนรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.  รอบแรก  เมื่อวันท่ี  ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๔๘ 
ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. รับรอง เกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน อยู่ใน
ระดับดี ๕ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ี ๙ มาตรฐานท่ี ๑๐ และมาตรฐานท่ี ๑๒  สำหรับมาตรฐานท่ี ๔ 
และมาตรฐานท่ี ๖ อยู่ในระดับพอใช้ มาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับปรับปรุง  มาตรฐานด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับดี ๑ 
มาตรฐาน และระดับพอใช้ ๑ มาตรฐาน สำหรับมาตรฐานด้านผู้บริหาร อยู่ใน  ระดับดี ๒ มาตรฐาน และระดับพอใช้ 
๓ มาตรฐาน 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒  โรงเรียนรับการประเมินภายนอกจาก  สมศ. รอบสอง  เมื่อวันท่ี  ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒  
ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. รับรองท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี ทุกมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับพอใช้  ด้านครู  และด้านผู้บริหาร  ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี ทุกมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย  ๓.๓๐  

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับการประเมนิและคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน  
(โรงเรียนดีระดับอำเภอ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือว่าโรงเรียนได้
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนประสบผลสำเร็จและเป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้เสียใน
การจัดการศึกษา เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับการประเมนิและคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖”
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

เมือ่ พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันท่ี  ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ. รับรอง    ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จำนวน  ๘  ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพ  ดี มีจำนวน ๓  ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีท่ี  ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน มีระดับคุณภาพ  พอใช้ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ นายพิทักษ์  คะปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการทาง
ราชการจึงได้ย้ายและแต่งต้ัง  นายอำนาจ  บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน ตั้งแต่วันท่ี  
๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 

 
 
 

 ๔ 



 

 

 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทางราชการได้ย้าย  นายอำนาจ  บุญเติม  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่

ท่ีโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  
ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป   และต่อมาปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ทางราชการได้ย้ายและแต่งต้ัง 
ว่าท่ี พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มาดำรงตำรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปี  ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนมีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปี  ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนมีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับ ๒ เหรียญทอง ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทองโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนส่งประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนมีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
ต้านภัยยาเสพติด  ระดับเหรียญทอง 
 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  จัดการศึกษาแบบสหศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน จำนวน  ๒๗๘  คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๒๘  คน มีข้าราชการครู 
จำนวน  ๒๐  คน ลูกจ้างประจำ  ๓  คน พนักงานราชการ ๓ คน ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  ธุรการโรงเรียน  ๑ คน 
ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตสงคราม ยาม อูน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ข้อมูลผู้บริหาร   
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  ว่าท่ี พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์   โทรศัพท์ ๐-๙๑๘๖-๗๒๗๖-๙                     
e-mail : scoutsordroo@hotmail.com      วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ๕ 
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๑.๒ แผนผังอาคารสถานที่  
 

 
 
๑.๓  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑ ๑๗ ๒ ๑ ๕ 

 
จำแนกเป็น 
 

ตำแหน่ง ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) 
ผู้อำนวยการ ๑ - ๑ 
ข้าราชการครู ๖ ๑๑ ๑๗ 

พนักงานราชการ ๑ ๑ ๒ 
ครูอัตราจ้าง - ๑ ๑ 
ครูพี่เล้ียง - ๑ ๑ 

ธุรการโรงเรียน - ๑ ๑ 
ลูกจ้างประจำ (ช่างปูน ,ช่างไฟ) ๓ - ๓ 

รวม ๑๑ ๑๕ ๒๖ 
 

 ๖ 



 

 

 
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
        จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม  ๒๗๑ คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จำนวนห้อง  ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑๑ 
เพศ ชาย ๒๖ ๒๐ ๒๖ ๑๖ ๑๓ ๑๔ ๑๑๕ 

หญิง ๒๖ ๓๓ ๓๔ ๒๒ ๑๓ ๒๘ ๑๕๖ 
รวม - ๕๒ ๕๓ ๖๐ ๓๘ ๒๖ ๔๒ ๒๗๑ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๒๖ ๒๗ ๓๐ ๑๙ ๒๖ ๒๑ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗ 



 

 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการและกิจกรรมท่ีหลากหลายตาม 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  สอดคล้องตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาปี  ๒๕๖๓  และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  มีการออกแบบการจัดทำหลักสูตรช้ันเรียน  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและธรรมชาติรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยครูผู้สอนได้จัดทำโครงการสอนในแต่ละรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระนั้น ๆ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM โครงงาน   
การสืบเสาะองค์ความรู้  กระบวนการทดลอง  กระบวนการแก้ปัญหา  มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคช่ันทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการทางภาษา  เน้นการอ่าน  การฟัง  การพูดและการเขียน  และทักษะในการส่ือสาร
เบ้ืองต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการจัดการเรียนแบบสืบค้นองค์ความรู้โดยใช้ 
ผังมโนทัศน์  เน้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  และส่ือสารสนเทศต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการปฏิบัติ  ลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้  การทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและประกอบอาชีพได้  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มุ่งเนน้พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะในรายวิชา
คอมพิวเตอร์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างหนังส้ันลงในส่ือต่าง ๆ เช่น Facebook  YouTube  เป็นต้น  
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ซึ่งทาง
โรงเรียนได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มเติมจาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือโครงการบ้านข่าพิทยาคม
สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกหัดอบรมนิสัยให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี 
โดยใช้กระบวนการลูกเสือยึดตามคำปฏิญาณ ๓  ข้อ และกฎลูกเสือ ๑๐ ข้อ ให้มีอุดมคติ และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และผู้อื่น เพื่อสร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีน้ำใจ 
มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  รู้จักเลือกบริโภคส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  มีเมตตาธรรม  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม 
มีความสามัคคีในหมู่คณะ   มีความอดทน อดกล้ัน ทนรอ  และมีทักษะชีวิตท่ีดี และเพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็น
ผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของคนดี  ๑๐ ประการ ประกอบด้วย ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม        
๒) มีระเบียบวินัย  ๓) มีจิตสำนึกท่ีดี  ๔) รักการเรียนรู้ ๕) มีความรัก ผูกพันเอื้ออาทรห่วงใย กับบุคคลในครอบครัว   

 ๘ 



 

 

 
๖) รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย ๗) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี   ๘) มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  ๙) ไม่มั่ว
สุมอบายมุข  ๑๐) ประหยัด อดออม ผ่านกระบวนการทางลูกเสือ  สถานศึกษาสร้างความตระหนักในการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นคุณลักษณะสำคัญของการเป็นมนุษย์ และทำเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนปกติ 
สร้างความเข้าใจกับครู ผู้เรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่การใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช่เรื่องท่ี
นอกเหนือจากหน้าท่ีของสถานศึกษา แต่เป็นส่ิงท่ีต้องเรียนต้องสอนและสร้างขึ้น สถานศึกษามีการวางแผน การ
ดำเนินงานและการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กำลังกาย สม่ำเสมอมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
ความสนใจ เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมวัดน้ำหนักส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สร้างเจตคติท่ีถูกต้องและดีในเรื่องสุนทรียภาพ ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสังคมจัดขึ้นหรือร่วมมือกับ
สังคมเป็นประจำหรืออย่างน้อยตามโอกาสท่ีจัดงานตามประเพณี ให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามหลักสูตรและให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

 

๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นทำเป็น มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ภายใต้ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู เขียน และต้ัง
คำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเองนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีการวางแผนการ
เรียนให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการฝึกทักษะในการทำงาน รักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตวาง
แผนการทำงานและดำเนินการจนเสร็จ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง เรียนรู้อย่างมีความสุข ก้าวสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มี 

 ๙ 



 

 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพและออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ  
 

ตารางที ่๑ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการ
คิดคำนวณ 

๗๕ ๘๙.๒๒ ยอดเยี่ยม 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๗๕ ๗๒.๒๕ ดีเลิศ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕ ๗๐.๕๐ ดีเลิศ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

๗๕ 80.74 ดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๖๐ ๖๐.๗๕ ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๗๕ ๘๐.๐๐ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ๗๕.๕๘ ดีเลิศ 
 
ตารางที ่๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ๘๕ ๘๗.๒๐ ยอดเยี่ยม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๘๕ ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

๘๕ ๘๘.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ๘๕ ๘๙.๐๐ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมิน ๘๘.๕๕ ยอดเยี่ยม 

 

 

๑๐ 



 

 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนด สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด  โดยผู้เรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
การส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับข้ัน ม.๑-ม.๖ ยังต้องเร่งพฒันาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ กลุ่มสาระ ให้ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ให้สูงขึ้น และพัฒนาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ม.๓ และ   
ม.๖  ให้สูงขึ้นกว่าเดิมทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบ  โดยครูต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี การบริหารจัดการช้ันเรียน  เร่งพัฒนาการปลูกฝังระเบียบวินัย การใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติให้สูงขึ้น   
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 

๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมได้ดำเนินการวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์

และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  โดยการประชุมระดมความคิดร่วมกันดำเนิน
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  นโยบายของรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา  
พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานท่ีกำหนด
ไว้  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  การนำข้อมูล 
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามวงจรคุณภาพ  PDCA  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 

 ๑๑ 



 

 

 
ทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
 
ตารางที ่๓ ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  

ดีเลิศ ๘๖.๕๐ ยอดเยี่ยม 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ๘๒.๗๕ ยอดเยี่ยม 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ๗๕.๒๕ ดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ ๘๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ ๘๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ๘๒.๕๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ๘๑.๑๖ ยอดเยี่ยม 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลโดยครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
 

 ๑๒ 



 

 

 
ศักยภาพของนักเรียน ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้
คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสมารถ 
มีการบริหารงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามระบบการบริหารงานแบบ PDCA 
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท่ีคอยให้คำแนะนำและช้ีแนะการจัดการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาและ
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการบริหาร ด้านวิชาการ   
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา ได้รับการกำกับและติดตาม
การดำเนินงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
ของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผล กำกับ 
และติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ 
ความสนใจจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของนักเรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน ตามโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพฒันา 
เต็มศักยภาพ จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 
ในกฎกระทรวงโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ท่ียึดหลักการ 
ทีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
  

 ๑๓ 



 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมควรมีการนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ำเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน ตามโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ได้ดำเนินงานตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบมีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน
เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นฐานในการวางแผนการดำเนินงาน การบริหารหลักสูตร การวางแผนการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามสภาพและบริบทของสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรเป็นแนวทางเบ้ืองต้น สร้างความ
ตระหนักและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ครูทุกคนมีจุดหมายร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน
ประสานความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่การเรียนรู้ของผู้เรียน ในส่วนท่ีพอช่วยได้และร่วมมือ
กันแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกนั และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยนื
ให้กับผู้เรียน สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนให้มากขึ้น สถานศึกษาประสานและจัดระบบการให้
งานของครูให้เป็นเอกภาพ มีเป้าหมายการเรียนรู้และไม่ซ้ำซ้อน โดยสถานศึกษาและครูร่วมกันวางแผนการเรียนให้กับ
ผู้เรียนเกี่ยวกับการฝึกทักษะในการทำงาน รักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตวางแผนการ

 ๑๔ 



 

 

ทำงานและดำเนินการจนเสร็จ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ สถานศึกษามีการนำผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติม
ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ โดยทำแบบสอบถามความคิดผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อนำวิทยากรท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาและจัดการหลักสูตร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ 
และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน ตามโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร 
 
 

ตารางที ่๔ ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนสำคัญ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

   

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ๗๒.๒๕ ดีเลิศ 

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ๗๓.๕๐ ดีเลิศ 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ๗๕.๒๕ ดีเลิศ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ๗๒.๕๐ ดีเลิศ 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ๗๕.๗๕ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ๗๓.๗๗ ดีเลิศ 
 
จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้   
ในชีวิตได้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้และเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพฒันา และปรับปรุง      
การจัดการเรียนรู้ 
 
 

 ๑๕ 



 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง สถานศึกษาตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะนักเรียน และต้องมีการประเมนิความพึงพอใจเสมอ ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานว่าบรรลุตามจุดเน้น  
จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีดีต่อชุมชน ท้องถิ่นอย่างไรสรุปผลว่า
สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกำหนด รวบรวมรางวัลท่ีได้รับจากองค์กร
ภายนอกท่ีท่ีแสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 
๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ   ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้คุณภาพดีเลิศ  ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา  อยู่ในระดับ  ยอดเย่ียม   
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

๒. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 ๒.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
           ๒.๔ รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าเดิม  ๑ ระดับ 
 ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.๒ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
 ๓.๓ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระให้ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ 
 ๓.๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ ๙๕ 
 ๓.๕ สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑๖ 



 

 

  
๓.๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ๓.๗ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
 ๓.๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
 ๓.๙ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการให้บริการทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
กับองค์กรอื่น 
           ๓.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๗ 



 

 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน        ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปานกลาง 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

 
 

 ๑๙ 



 

 

 
ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

          สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในองค์กร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และคุณภาพการศึกษา โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ "การบริหารจัดการ
ภาครัฐ" หรือท่ีเรียกว่า PMOA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ  
"KHONG NATEE Model" เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื ่อช่วยให้การ
ดำเนินงานได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งจะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และเพื่อสร้างคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การในระยะยาว จึงได้ใช้หลักการของ Deming คือ วงจร P-D-C-A (Plan, 
Do ,Check, Act) เป็นแนวร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       "ผู้เรียน ครูและบุคลากรหางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ มีคุณภาพคู่คุณธรรม ก้าวทัน
เทคโนโลยี ด้วยเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

พันธกิจ (Mission) 
        ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
        ๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยและมีความเช่ือมโยงทุกระดับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างโอกาส ลดความเหล่ือมล้ำ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตาระดับประเทศ  
                              คุณลักษณะพึงประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
                              ส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
                              และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 ๒๐ 



 

 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นเลิศทางวิชาการ 
           ๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นมือ
อาชีพ 
 ๔. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาเพื่อความมันคง เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด การบริหา
จัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษามีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงทุกระดับ 
 

จุดเน้น 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ด้านทักษะท่ีเป็นในศตวรรษท่ี ๒1 (ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะอาชีพ) 
 ๓. ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน 
 ๔. ด้านหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. ด้านการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมและจิตอาสา 
 ๖. ต้านการประกันคุณภาพ 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
          "บริการท่ีเป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม ครองทีมทำงาน ปฏิบัติการด้วยคุณธรรม" 
 

ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization) 
  FUN                 = เป็นสุขสนุกสนาน 
           Foward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู ้
           Unity                = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
           Noble mind       = พึงมีคุณธรรม นำจิตใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๑ 



 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

     
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                         
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น      
มาตรฐานที่ ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

     

มาตรฐานที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     
 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .....ดี..... โดยมีค่าเฉล่ีย......๘๑.๖๖.........   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

 
 
 

๒๒
๑ 



 

 

 
 

สรุปข้อมูลผลัสมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จำนวน

นักเรียน 

ผลการเรียน 
ผลการเรียน 3  ข้ึน

ไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 350 59 44 68 68 60 40 9 2     171 48.86 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

432 47 38 45 63 78 47 105 9  - -  130 30.09 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

870 197 177 188 148 99 36 14 8 3 -  562 64.60 

คณิตศาสตร ์ 741 177 112 115 120 102 71 38 4 2  - 404 54.52 

ศิลปะ 271 157 62 35 13 3 -  -  1 -   - 254 93.73 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

355 101 71 56 38 31 29 23 4 1 1 228 64.23 

การงานอาชีพ 423 108 96 88 41 26 21 34 9  - -  292 69.03 

ภาษาต่างประเทศ 431 102 76 85 70 65 27 4 2  -  - 263 61.02 

รวม 3,873 948 676 680 561 464 271 227 39 6 1 2,304 486.07 

 

ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๓ 



 

 

 

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวน
นักเรียน 

ผลการเรียน ผลการเรียน 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 345 90 54 55 53 47 27 15 2  - 2 199 57.68 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

410 54 43 92 75 62 32 41 8  - 3 189 46.10 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

851 183 135 167 137 108 65 40 2 8 6 485 56.99 

คณิตศาสตร์ 738 149 85 117 122 113 75 64 5 2 6 351 47.56 

ศิลปะ 268 180 37 36 10 4 -   - 1 -   - 253 94.40 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

349 112 41 66 51 36 20 16 1  - 6 219 62.75 

การงานอาชีพ 398 94 57 72 42 54 33 30 15 -  1 223 56.03 

ภาษาต่างประเทศ 428 72 64 100 61 64 25 30 11 -  1 236 55.14 

รวม 3,787 934 516 705 551 488 277 236 45 10 25 2,155 476.66 

 
 

ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๔ 



 

 

 

สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1/1 26 15 10 1  
ม.1/2 26 14 11 1  
ม.2/1 26 18 7 1  
ม.2/2 25 16 8 1  
ม.3/1 29 19 8 1  
ม.3/2 30 21 8 1  
ม.4/1 19 15 3 1  
ม.4/2 20 14 5 1  
ม.5 27 21 5 1  

ม.6/1 24 18 6   
ม.6/2 18 12 6   
รวม 270 183 77 9  

ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96.30 
      
   
 

ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 ๒๕ 



 

 

 
      

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน(คน) 

ผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1/1 26 20 5 1  
ม.1/2 26 19 6 1  
ม.2/1 26 20 6   
ม.2/2 25 17 7 1  
ม.3/1 29 20 9   
ม.3/2 30 22 8   
ม.4/1 18 18    
ม.4/2 20 16 4   
ม.5 27 21 5 1  

ม.6/1 24 21 3   
ม.6/2 18 16 2   
รวม 269 210 55 4  

ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.51 
 

ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๖ 



 

 

 

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ม. ๑ 51 48 94.12 3 5.88 
ม. ๒ 53 53 100 - - 
ม. ๓ 60 60 98.33 1 1.67 
ม. ๔ 38 38 100 - - 
ม. ๕ 27 27 100 - - 
ม. ๖ 42 42 100 - - 
รวม 270 266 - 4 - 

    

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63 
 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ม. ๑ 52 52 100 - - 
ม. ๒ 52 46 85.46 6 11.54 
ม. ๓ 57 59 100 - - 
ม. ๔ 38 38 100 - - 
ม. ๕ 26 26 100 - - 
ม. ๖ 42 42 100 - - 
รวม 269 263 - 6 - 

 
  
      ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๗ 



 

 

 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 

 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ตามแนวทางการพัฒนาท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

ความสามารถ   
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ          
ในการคิด 

ความสามารถ     
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถ         
ในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ม. ๑ 51 45 88.24 40 78.43 40 78.43 51 100 40 78.43 
ม. ๒ 53 50 94.34 43 81.13 42 79.25 53 100 42 79.25 
ม. ๓ 60 48 80.00 50 86.21 50 83.33 60 100 50 83.33 
ม. ๔ 38 32 84.21 35 92.11 30 78.95 38 100 30 78.95 
ม. ๕ 27 22 81.48 22 81.48 21 77.78 27 100 21 77.78 
ม. ๖ 42 35 83.33 40 95.24 35 83.33 42 100 35 83.33 
รวม 270 232 85.92 230 85.19 218 80.74 270 100 218 80.74 

 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63 
 
 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
ตามแนวทางการพัฒนาท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

ความสามารถ   
ในการส่ือสาร 

ความสามารถ          
ในการคิด 

ความสามารถ     
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถ         
ในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ม. ๑ 52 47 90.38 45 86.54 40 78.43 52 100 40 78.43 
ม. ๒ 51 50 98.04 45 88.24 48 90.57 51 100 42 79.25 
ม. ๓ 59 52 88.13 53 89.83 55 91.67 59 100 50 83.33 
ม. ๔ 38 32 84.21 35 92.11 38 100 38 100 30 78.95 
ม. ๕ 27 22 81.48 22 81.48 25 92.59 27 100 21 77.78 
ม. ๖ 42 35 83.33 40 95.24 42 100 42 100 35 83.33 
รวม 269 240 89.22 240 89.22 248 91.85 269 100 218 80.74 

 
 

ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

 
 

 ๒๘ 



 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    

เปรียบเทียบคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
 

                  ปีการศึกษา     
2561 2562 2563   เทียบระหว่าง    

ปี 62 กับ 63      กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 36.60 36.4 33.44 -2.96 

สังคมศึกษา 28.63 30.97 31.08 0.11 

ภาษาอังกฤษ 22.08 23.71 21.78 -1.93 

คณิตศาสตร์ 17.92 18.55 20.00 1.45 

วิทยาศาสตร์ 26.58 26.05 25.88 -0.17 
     

 
 

 
 
 

ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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 ๒๙ 



 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
เปรียบเทียบคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 
 

ปีการศึกษา  2561 2562 2563   เทียบระหว่าง     
ปี 62 กับ 63 กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 47.06 50.16 45.15 -5.01 

ภาษาอังกฤษ 26.51 28.00 29.36 1.36 

คณิตศาสตร์ 24.17 21.76 20.47 -1.29 

วิทยาศาสตร์ 31.40 28.40 27.76 -0.64 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : งานวัดและประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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 ๓๐ 



 

 

 

ผลงานเชิงประจักษ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒–๒๕๖๓ 
 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ด้านสถานศึกษา 
 ๑. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่  
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
ระดับเหรียญทอง  จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
 

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการประกวดกิจกรรมยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

ประจำปี ๒๕๖๒    จังหวัดนครพนม วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  โดยสำนักงานยุวกาชาดจังหวัดนครพนม 
๒. เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมยุวกาชาด เนื่องใน

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  จากสำนักงาน       ยุวกาชาดเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  

๓. เกียรติบัตรจากผู้อำนวยการฝึกอบรม  เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา    ยุวกาชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นท่ี ๓๗๒ ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๔. เกียรติบัตรจากผู้อำนวยการฝึกอบรม  เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา    ยุวกาชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นท่ี ๓๖๗ ระหว่างวันท่ี ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๕. เกียรติบัตรจากผู้อำนวยการฝึกอบรม  เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด 
หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นท่ี ๑๗๔๑ ระหว่างวันท่ี ๕-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

๖. เกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ระดับภาค  ประจำปี  ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๗. เกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี     เทิดไท้องค์ราชัน” 
ระหว่างวนัท่ี  ๖-๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

๘. เกียรติบัตรจากผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 ๓๑ 



 

 

๙. เกียรติบัตรจากผู้อำนวยการฝึกอบรม  เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นท่ี ๓๗๓ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๑๐. เกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการเยาวชนร่วมใจภักดิ์รักในหลวง ระหว่างวนัท่ี ๑๙-๒๑ กรกฏาคม  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครพนม  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๑๑. เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือสำรอง แห่งชาติ ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๕-๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

๑๒. เกียรติบัตรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  ได้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัด
นครพนม  “โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นท่ีพึ่งของประชาชน
อย่างยั่งยืน” วันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมนาคราช มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

๑๓. เกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรได้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดท่ัวประเทศเฉลิมพระ
เกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

๑๔. โล่รางวัลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครพนม ให้ไว้ วันท่ี  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

๑๕. เกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด  ในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนปิยะ
มหาราชาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

๑๖. เกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การ
น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” และ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒  ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

๑๗. เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม ร่วมกับเรือนจำกลางนครพนม และสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  เป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสืออาสาเพื่อพลังแผ่นดิน หลักสูตรผู้กำกับ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ท่ัวไปและขั้นความรู้เบ้ืองต้น รุ่นท่ี ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๒-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เรือนจำ
กลางนครพนม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

๑๘. เกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม ระหว่างวันท่ี ๒๘ สิงหาคม- ๒๐ กันยายน   ๒๕๖๒ 

๑๙. เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เป็นวิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๒  กันยายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมรุกขนคร 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

 
 

 ๓๒ 



 

 

๒๐. เกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี      ยุวกาชาด
สัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน  ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๓๐ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๒๑. เกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งท่ี 
๒๑ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันท่ี ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

๒๒. รับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อ
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒  ประเภทผู้บริหาร วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒๓. ประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” (๖ สัปดาห์) รุ่นท่ี 
๔/๖๒  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”   รหัส ๔A-๓๑๖  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๔. เกียรติบัตรเป็นผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  จากกรมแพทย์ทหารบก  
 ระหว่างวันท่ี ๕-๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

๒๕. สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก (เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
หลัง)  จำนวน ๑๘ ช่ัวโมง จากกรมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

๒๖. เกียรติบัตรจากสำนักงานยุวกาชาดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เป็นคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒๗. เกียรติบัตรจากสำนักงานยุวกาชาดจังหวัดนครพนม เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมยุว
กาชาด ระดับ ระดับจังหวัดนครพนม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

๒๘. เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมโครงการ Health literacy วัยเรียนวัยรุ่น จังหวัดนครพนมสุขภาพดีรอบด้าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

๒๙. เกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นวิทยากรน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว “กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ” ประจำปี 
๒๕๖๓ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ 

๓๐. เกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นวิทยากรน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว “กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 
๒๕๖๓ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนนาสวรรค์   พิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ 

๓๑. เกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดี  ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  
วันท่ี ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

๓๒. เกียรติบัตรเป็นวิทยากรโครงการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันท่ี ๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม 

 ๓๓ 



 

 

๓๓. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม จำนวน ๑๐๑ อปท. และเข้าร่วมบรรยายในนามวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ทุก อปท. 

๓๔. เป็นแกนนำในการจัดทำพิธีและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของ
อำเภอนาทม  อำเภอบ้านแพง  อำเภอศรีสงคราม  เป็นประจำทุกเดือน 

๓๕. ได้รับหนังสือสำคัญจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แต่งต้ังให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด  เลขท่ี 
๓๖๕  พร้อมเครื่องหมาย ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ด้านครู 

๑. นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี  ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  สายการสอนดีเด่น   
ระดับประเทศ  ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒. นางสุคนธ์ทิพย์  บัณฑิโต ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๒ 
ด้านนักเรียน 
 ๑. นางสาวชริกา  ยะภักดี  นางสาวสุภารัตน์  ทะนะไชย  และนายพิฆเนศ  ศรีวรขันธ์  ได้รับรางวัล 
เข็มลูกเสือ เนตรนารี  บำเพ็ญประโยชน์  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒. การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดังนี้ 

ประเภท รางวัล ชื่อ – สกุล หน่วยงานที่จัด 
การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย  ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง  
อันดับ ๔ 

เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย  ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง 
อันดับ ๑๓ 

นางสาวอริศรา  คชเนตร สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.๑-ม.๓ 

เหรียญเงิน       
รองชนะเลิศ   
อันดับท่ี ๑ 

เด็กหญิงศศินันท์  แก้วชาลุน สพม. ๒๒ นครพนม  

การแข่งขันพินิจวรรณคดี         
ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทองแดง นางสาวศุภาพิชญ์  ยตะโคตร สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.๑- ม.๓ 

เหรียญทอง เด็กหญิงศิริรัตน์  คำใหญ่ สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.๔- ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาวจันทิมา  ทีสุกะ สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ม.๑- ม.๓ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงชนิดา  ยะภักดี 
เด็กหญิงปิยธิดา  ไวสุวรรณ์ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๔- ม.๖ 

เหรียญทองแดง นางสาวสธิตา  ยะภักดี สพม. ๒๒ นครพนม 

 ๓๔ 



 

 

ประเภท รางวัล ชื่อ – สกุล หน่วยงานที่จัด 
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง นายพิฆเนศ  ศรีวรขันธ์ 
นายวีระพนัธ์  คะปัญญา 
นายเจษฎากร  วงษาเนาว์ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว   ม.๑-ม.๓ เหรียญทอง เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม สพม. ๒๒ นครพนม 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ เหรียญเงิน นางสาวเบญจมาศ  ขันทะชา สพม. ๒๒ นครพนม 
การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์คำ 
เด็กหญิงณัฐพร  ขันทะชา 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันซูโดกุ  ม.๑-ม.๓ เหรียญทองแดง เด็กชายเจษฎา  คำใบ สพม. ๒๒ นครพนม 
การแข่งขันซูโดกุ  ม.๔-ม.๖ เหรียญทอง นางสาวเกศินี  คำเกษ สพม. ๒๒ นครพนม 
การแข่งขันเวทคณิต  ม.๑-ม.๓ เหรียญเงิน เด็กหญิงสุภัสสร  เช่ือมขุนทด สพม. ๒๒ นครพนม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงจันทิมา  ขันทะชา 
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทีสุกะ 
เด็กชายธเนศพล  ต้นพิมพ์ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาวปวีณา  อุปทุม 
นางสาวปานใจ  บุญเพ็ง 
นางสาวผการัตน์  เจินทำ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง   
ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาวชนกเนตร  เมืองนนท์ 
นางสาวปริณดา  ด่างเกษี 
นางสาวอนงค์รักษ์  อุปทุม 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์   ม.๔-ม.๖ 

เหรียญเงิน นางสาวกนกวรรณ  คะพันธ์ 
นางสาวณัฐณิชา  ทีสุกะ 
นางสาวอภิญญา  ติยะบุตร 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ     
ม.๑-ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทองแดง เด็กชายธนากร  วรราช 
เด็กชายธันทิวา  สุคำ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

 ๓๕ 



 

 

ประเภท รางวัล ชื่อ – สกุล หน่วยงานที่จัด 
การประกวดละครประวัติศาสตร์  
ม.๑-ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาวกัลยรัตน์  ณีละกุล 
นางสาวกาญจนา   มีบุญล้ำ 
นางสาวชญานี  ขันทะชา 
นางสาวชลธิชา  เกษมสินธุ์ 
นางสาวดนิตา  วงค์คำจันทร์ 
นางสาวดารารัตน์  น้อยถนอม 
นางสาวปนัดดา  ขันทะชา 
นางสาวประพิศรา  เค่ียงคำผง 
นางสาวประภัสสร  ทีสุกะ 
นางสาวปริมวรา  พิมภาค 
นางสาวพรรณนิสา  เป้ียทา 
นายภูมิ  ยะภักดี 
นางสาวมนธิชา  พลน้ำเท่ียง 
นางสาวลลิตา  สิงห์งอย 
นางสาววิภาวี  ทีสุกะ 
นางสาวศศิประภา  วะชุม 
นายศุภกร  ประสงค์ดี 
นางสาวสายพิณ  จันเหลือง 
นางสาวสิรีธร  คำใหญ่ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การประกวดมารยาท ม.๔-ม.๖ เหรียญทอง นายดนัย  คล้ายคลึง 
นางสาวสุมินตา  ธานะราช 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การประกวดสวดมนต์แปลภาษา
อังกฤษ ม.๑-ม.๖ 

เหรียญทอง เด็กหญิงกุลนิภา  ศรีสุวรรณ์ 
เด็กหญิงชลทิชา  แก้วหล่อ 
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทีสุกะ 
นางสาวชุดาพร  ติยะบุตร 
เด็กหญิงชุติมา  ผ่านกาบิน 
เด็กหญิงพิชาภรณ์  วรวงค์ 
นางสาวภานุมาตย์  อุระมา 
เด็กชายสยามชัย  อินทะศรี 
นางสาวสุจิตรา  ยะภักดี 
นางสาวอลิสา  ทีสุกะ 
 
 

สพม. ๒๒ นครพนม 

 ๓๖ 



 

 

ประเภท รางวัล ชื่อ – สกุล หน่วยงานที่จัด 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงศนิตา  จำปี 
เด็กหญิงสุภารัตน์  ทะนะไชย 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.๔-ม.๖ 

เหรียญเงิน นายปริญญา  บาแก้ว 
นายศักดิ์ดา  บัวสาย 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  
ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง เด็กหญิงพรจรัส  ยะภักดี สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาววิชญา  ยะภักดี สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาวชิดชนก  ทีสุกะ สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง เด็กหญิงวรารัตน์  หงส์โต สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง เด็กชายธีรภัทร์  ขันทะชา สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นายศุภากร  คะลีล้วน  สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง เด็กหญิงปริตา  วันณะสา สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นายศุภากร  คะลีล้วน สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช-
นิพนธ์  ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นายรักษ์นที  โคตะมี สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช-
นิพนธ์  ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง เด็กหญิงสุวรรณี  ยะภักดี สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(คอสเวิร์ด) ม.๑-ม.๓ 

เหรียญเงิน เด็กหญิงปิ่นผกา  ศรีดาวงค์ 
เด็กหญิงสุชานันท์  ขันทะชา 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(คอสเวิร์ด) ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาววัชราภรณ์  เชียรรัมย์ สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

นายมกร  คำใบ 
นายวรากร  แสงสุรี 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

นายนวพรรษ  ทีสุกะ 
เด็กชายอัศวิน  ยมพ้วย 

สพม. ๒๒ นครพนม 

 ๓๗ 



 

 

ประเภท รางวัล ชื่อ – สกุล หน่วยงานที่จัด 
การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

นายรติวัฒน์  หงส์ณี 
นางสาวอนิศรา  ช่วงใหญ่ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การประกวดโครงงานอาชีพ     
ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นางสาวชริกา  ยะภักดี 
นางสาวชลธิชา  สุวะเสน 
นางสาวอริษา  คำเกษ 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การประกวดแปรรูปอาหาร     
ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 

เด็กหญิงปราริชาติ  นามวงษา 
เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทีสุกะ 
เด็กหญิงอภิชญา  ยะภักดี 

สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ 
ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ    
อันดับท่ี ๑ 

เด็กหญิงปลายฝน  ทีสุกะ สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.๑-ม.๓ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ    
อันดับท่ี ๑ 

เด็กชายสุทธิพงษ์  แซมทอง สพม. ๒๒ นครพนม 

การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง  
เด่ียวพิณ ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง นายบริบูรณ์  บูรณ์เมือง สพม. ๒๒ นครพนม 

 
 ๓. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนได้รับ  ๓  รางวัล  ดังนี้ 
  ๓.๑ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ม.ต้น  นายนวพรรษ  ทีสุกะ เด็กชายอัศวิน  ยมพ้วย  
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับท่ี ๑๓ 
  ๓.๒ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ม.ปลาย นายรติวัฒน์  หงส์ณี  และนางสาวอนิศรา   ช่วงใหญ่  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับท่ี ๖ 
  ๓.๓ การตัดต่อภาพยนตร์  ม.ปลาย นายมกร  คำใบ และนายวรากร  แสงสุรี   
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับท่ี ๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๘ 



 

 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ด้านสถานศึกษา 
 ๑. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่  
ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  ประกาศจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
 2. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีท่ี 1 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
 ๓. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง  โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
1. เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี 2563 ระดับผู้บริหาร ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จาก

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
2. เกียรติบัตรเป็นรองผู้อำนวยการฝึกอบรม การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร 

ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นท่ี ๔๑๒ ระหว่างวนัท่ี ๒๕-๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยอำเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  ตามคำส่ังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน  ท่ี ๒๒/๒๕๖๓  เรื่อง แต่ต้ังคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  รุ่นท่ี ๔๑๒  ลงวันท่ี ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ และหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ี 

 3.เกียรตบิัตรเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กองท่ี ๑ ตามหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นท่ี ๑/๒๕๖๓  ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม จัดโดยสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  ตามคำส่ังสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม ท่ี ๔/๒๕๖๓  เรื่อง 
แต่งต้ังคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓  รุ่นท่ี ๑/๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด
นครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขาทอง)  ลงวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ และหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ี 

4.  เกียรติบัตรเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ระหว่างวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคมถึงวันท่ี ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จัดโดย
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และประกาศ ศธจ.นพ. 

5. ได้รับเกียรติคุณบัตร ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทผู้บริหาร  
จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๖. เกียรติบัตรปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรองผู้บังคับการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม 
ของกรมคุมประพฤติ  ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขา
ทอง) อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  ตามหนังสือเชิญเป็นวิทยากร จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม  
ท่ี นพ ๐๐๒๔/๐๑๑๓๘๑ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 ๒๙ 
 ๓๙ 



 

 

 

ด้านครู 
๑. นางนิยม  บุญมีทองอยู่  ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563   สายผู้สอน   

ระดับประเทศ  ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒. นายปณัติพล  อังครุฑ   ได้รับรางวัลได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง  โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 

ด้านนักเรียน 
๑. นางสาวสุภารัตน์  ทะนะไชย  ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ช้ัน ๒  ประเภทเนตรนารีวิสามัญ 
๒. นางสาวผการัตน์ เจินทำ  ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ช้ัน ๓ ประเภทเนตรนารีวิสามัญ  
๓. นายศุภากร  คะลีล้วน  ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ช้ัน ๓  ประเภทลูกเสือวิสามัญ 
๔. นายศุภากร  คะลีล้วน   ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 

2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (จังหวัดนครพนม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๐ 



 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
_________________ 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายแลยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกัน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ 
ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบจึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     ว่าท่ี พ.ต.   
                 (วิเชียร  อุส่าห์) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  

 

 

 ๔๑ 



 

 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
เร่ือง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

 ๔๒ 



 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
_________________ 

  โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖  สิงหาคม 
๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  จึงได้มีการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียน
บ้านข่าพิทยาคม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการ ศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

    ว่าท่ี พ.ต.   
                 (วิเชียร  อุส่าห์) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 
 
 
 
  

 ๔๓ 
 

 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
เร่ือง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ/ระดับ

คุณภาพ) 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 60 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

 ๔๔ 



 

 

หมายเหตุ 
 
เกณฑ์การพิจารณา ( ยกเว้น มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 )  

ยอดเยี่ยม คะแนน   ร้อยละ 81 – 100    
ดีเลิศ   คะแนน   ร้อยละ 71 – 80  
ดี   คะแนน   ร้อยละ 61 - 70 
ปานกลาง  คะแนน  ร้อยละ 51 – 60   
กำลังพัฒนา       คะแนน    น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
เกณฑ์การพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1  
ผลการสอบทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ยอดเยี่ยม คะแนน   ร้อยละ 50 – 100    
ดีเลิศ   คะแนน   ร้อยละ 31 – 49  
ดี   คะแนน   ร้อยละ 21 - 30 
ปานกลาง  คะแนน  ร้อยละ 15 – 20   
กำลังพัฒนา       คะแนน    น้อยกว่าร้อยละ 14 
 

หมายเหตุ: การให้คะแนนตัวบ่งช้ีและสรุปผลรายมาตรฐานให้ยึดตามหนังสือ 
1. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๕ 



 

 

 
 
 
 
 

 คำส่ัง โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
ท่ี  ๙๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

---------------------------------- 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง  
คือจัดมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบจึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี ้

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ   
๑.๑ ว่าท่ี พ.ต.วิเชียร  อุส่าห์  ผู้อำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรณยุทธ  แก้วฝ่าย  ผช.ผอ./หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
๑.๓ นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล               กรรมการ 
๑.๔ นางพรรณี  ฤๅชากูล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ               กรรมการ    
๑.๕ นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป               กรรมการ 
๑.๖ นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์ หัวหน้างานประกนั ฯ            กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางสาวกิตติยากร  จ้งจันสี รองหัวหน้างานประกัน ฯ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  ให้คำปรึกษา  อำนวยความสะดวก  แนะนำ  สนับสนุน  ส่งเสริม  กำกับ  นิเทศติดตาม  และแก้ปัญหา 
เพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

 ๔๖ 



 

 

 

๒. คณะกรรมการประจำศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๑ นายรณยุทธ  แก้วฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางพรรณี  ฤๅชากูล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
๒.๔ นางลัดดาวัลย์  ตาระบัตร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
๒.๕ นางประภาภรณ์  มีพรหม หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย    กรรมการ 
๒.๖ นายนิวัตร  ขันทะชา  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ คณิตสาสตร์             กรรมการ 
๒.๗ นางสาวขนิษฐา  เส  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์             กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพนิดา  เดชโฮม  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ             กรรมการ 
๒.๙ นางสาวดวงพร  สุธรรม  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ             กรรมการ 
๒.๑๐ นายทศพล  ฤๅชากูล  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ การงาน ฯ             กรรมการ 
๒.๑๑ นายภานุลักษณ์  มังคละคีรี หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษา ฯ   กรรมการ 
๒.๑๒ นางนิยม  บุญมีทองอยู ่  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์ หัวหน้างานประกนั ฯ     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา  ตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานพฒันาระบบประกนั  
 คุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานทุกมาตรฐาน  เพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศแต่ละ 
 มาตรฐานได้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน  
 

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน  แบ่งตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 
 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ กลุ่มสาระฯภาษาไทย/
คณิตศาสตร์ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/
การงานอาชีพ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/
การงานอาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ทุกกลุ่มสาระ 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ทุกกลุ่มสาระ 
  

 ๔๗ 



 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ทุกกลุ่มสาระ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ทุกกลุ่มสาระ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ทุกกลุ่มสาระ 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ  
พลศึกษา 

มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ทุกกลุ่มสาระ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ทุกกลุ่มสาระ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ทุกกลุ่มสาระ 

                                                     
หน้าที่    

๑. ดำเนินงานตามภาระหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลหรือสถิติ / วิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน  ตามแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ
หรือกิจกรรม 
 ๔. จัดแฟ้มเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด   
 
 
 

 ๔๘ 



 

 

๔. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล   
๔.๑ นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวกิตติยากร  จ้งจันสี  ครู         กรรมการ 
๔.๓ นายอภิวัฒน์  โกมาลย์  ครูผู้ช่วย                           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. สรุปและประเมินผล  การดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน  เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง  แก้ไข และพัฒนางาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
 ๒. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพภาในสถานศึกษาประจำปี  เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนต่อไป 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง  ศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในให้เข้าใจและต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการสืบไป 
 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๓๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
   

ส่ัง ณ วันท่ี  ๗  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
      ว่าท่ี พ.ต.  
        (วิเชียร  อุส่าห์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 
 

  
 

 

 ๔๙ 


