
 

 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปกีารศกึษา  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     โรงเรียนค้อวิทยาคม 

อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 

 

ค าน า 
 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐานการ ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/2๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕
61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่ 
เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

  ดังนั้น  โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีกการศึกษา
และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อเขตพ้ืนที่  และผู้ที่เก่ียวข้อง  วัตถุประสงค์       
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขต
พ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน     
โดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
       (นายวิชาญ  เกษเพชร) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนค้อวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา   
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
           (นายกิติศักดิ์  จ าปา) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                        โรงเรียนค้อวิทยาคม 
                      วัน 4 เดือน เมษายน พ.ศ.  2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

สารบัญ 
 
ส่วนที ่                   หน้า 

 ค าน า           
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สารบัญ 
๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        

 ข้อมูลทั่วไป                   1 
 อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)                 2 
 ข้อมูลครูและบุคลากร                  3 
 ข้อมูลนักเรียน                   3 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      5 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ              6 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           8 
 ผลการประเมินภาพรวม                 10 

     ๓  ภาคผนวก 
 ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 2561               
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       
 ค าสั่ง 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ โรงเรียนค้อวิทยาคม   
ที่อยู่  146 หมู่ 18  ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท ์042-530-695   
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประวัติการก่อตั้ง 

เมื่อปีการศึกษา  2534  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาด าเนินการ
เปิดสาขาโรงเรียน  ณ  ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1  ได้จ านวน 54 คน  ใช้สถานที่วัดโพธิ์เป็นที่เรียน  โดยมีครูจากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  
ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาสอนและต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น “โรงเรียนค้อวิทยาคม”   
เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2535  

สัญลักษณ์ของโรงเรียน     100  ปีเสมาทอง 

ปรัชญาของโรงเรียน        วิริเยนฺน ทกฺขมเจติ  ความส าเร็จเกิดได้เพราะความเพียร 

ค าขวัญของโรงเรียน        สามัคคี  มีวินัย ใฝ่วิชา  พัฒนาสังคม สร้างสมประชาธิปไตย 

อักษรย่อโรงเรียน            ค.ว. 

สีประจ าโรงเรียน         ขาว - เขียว 
   ขาว  หมายถึง พลังน้ าใจอันผุดผ่องของชาวต าบลบ้านค้อ 
   เขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของโรงเรียนค้อวิทยาคม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  “สะอาด  ร่มรื่น” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ   “รักฺษ์สิ่งแวดล้อม” 
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๑.๒ อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1 24 3 - 4 

 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม 367 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๑) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม
ทั้งสิ้น 

 
จ านวนห้อง  3 3 3 2 2 3 16 

เพศ ชาย 36 24 26 25 21 16 148 
หญิง 30 41 44 31 30 43 219 

รวม  56 65 70 56 51 59 367 
เฉลี่ยต่อห้อง  18.67 21.67 23.33 28.00 25.50 19.67 22.94 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

  โรงเรียนค้อวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบตัิการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบ
ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนบรรลุตามเปา้หมายที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา    
มีความสุข  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและจัดการเรียน
การสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning ) มีการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบโครงงาน มุ่งสู่การท า
นวัตกรรม  แบบการสอนร่วมกัน (Integration) สะเต็มศึกษา (STEM) แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ    
การเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
หลากหลาย ได้แก่  กิจกรรม KAHOOT  Google Applications ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์  มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
ให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับระดับช่วงวัย 
โดยการจัดค่ายคุณธรรมการปฏิบัติธรรมน าชีวิต จัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือ
ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสุจริต มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยู่อย่างเพียงพอ 
มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย มีระบบการแนะแนวและการ
ดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกัน วางแผนจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือมุ่งหวัง 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม เป็นที่ยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน   
อย่างมีความสุข เข้าใจและไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยน าหลักการแนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
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2. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning ) โดยใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการแก้ไขปัญหา การอ่านออก
เขียนได้ โดยจัดการประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา   
แก่นักเรียนที่มีปัญหา และเตรียมความพร้อมในการอ่านเขียนให้ครอบคลุมทุกระดับ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมทุกระดับ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.02  นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 94.72  นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 76.25  นักเรียนรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้  
ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคม       
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียน รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกก าลังกาย 
ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา และดนตรี ได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม      
ของโรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมพัฒนาการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  (OPEN HOUSE)  
โครงงานคุณธรรม ส่งเสริมการประกันภัย (คปภ.) ลูกเสือต้านยาเสพติด คัดกรองสิ่งเสพติด  กิจกรรมหน้าเสา
ธงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2561 มีการสร้างเครือข่ายพัฒนา 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการพัฒนาค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 7.25  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีผลการพัฒนาค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 10.65   

 โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้ด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย         
ความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ ช่วยเหลือ สามัคคี มีน้ าใจ มีความรับผิดชอบ มาโรงเรียนแต่เช้าไม่หนีเรียน 
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ท างานอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมเวรรับผิดชอบ 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมจิตอาสาช่วยกิจกรรมชุมชน กิจกรรมประชาธิปไตย 
เป็นต้น 
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3. จุดเด่น 

โรงเรียนค้อวิทยาคม มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น    
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้เรียนอ่านคล่องและสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 มีผลการพัฒนาค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
และมีงานท าทีด่ีขึ้น  และผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีมารยาทที่ดี  เป็นคนดีของสังคม มีระเบียบวินัย มีมารยาท เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องของ     
จิตอาสา  มีกระบวนการด าเนินการที่จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ มีความผูกพันกับบุคคล  
ในท้องถิ่น มีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้เรียนได้ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมและนักเรียน
ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
4. จุดพัฒนาต่อ 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนที่มีผล
การเรียนอ่อน เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล และพัฒนาโรงเรียน      
ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพด้านคุณธรรมให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา    
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถมีผลงานระดับประเทศ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้การเป็นมัคทายกน้อยของโรงเรียนในการเป็นผู้น าทางพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนค้อวิทยาคมได้ด าเนินการวางแผนร่วมกัน  ไดก้ าหนดเป้าหมาย       
ปรับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  โดยการจัดประชุมครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือระดมความคิดร่วมกัน  ช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้
ได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
สาร สนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากร
ทุกคนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องที่จะพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งมีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
และ พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
น ามาพัฒนาโรงเรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน โดยด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 2561 สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.256๑)  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงสู่อาชีพท้องถิ่น และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คณะครูเข้ารับการพัฒนาร้อยละ 100 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย จัดระบบการพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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๒. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้ด าเนินการ โดยร่วมกันคิด  ปรับปรุงพัฒนา  และน้อมน าศาสตร์พระราชา  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” น ามาพัฒนาโรงเรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร จัดการศึกษา และด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา มี/ปรับปรุงพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและจัดให้มี มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน คณะครูและ
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร ให้ครูได้จัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง
ออนไลน์จากเว็บไซต์ TEPE Online, DLIT และเว็บไซต์ทางการศึกษา  อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมด้าน
สถานที่ “น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย” เป็นแหล่งเรียนรู้และกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และมีการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เช่น การใช้สื่อ DLIT, Kahoot, Google Application ฯลฯ ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   
 
๓. จุดเด่น  
 โรงเรียนค้อวิทยาคม  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา มีการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ โรงเรียนจะมีเทคนิควิธีที่การหลากหลายรูปแบบ 
เช่น มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่ม มีการน า Social Media ตั้งกลุ่ม Line 
Facebook การติดต่อมาใช้ในการประสานงานในองค์กร เพ่ือความสะดวก ประหยัดและรวดเร็ว  มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนมีการจัดส่งครูอบรมพัฒนาร้อยละ 100 จากหน่วยงานต่างๆ และมี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
และมีการใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 
๔. จุดพัฒนาต่อ 
 ๑. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มากขึ้น 
 ๒. โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา     
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้      
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง เช่น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม      
จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพและความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ กิจกรรมตามหลักสูตร เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด  รักษาดินแดน กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออก เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และนักเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการน าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมา    บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือและประเมินผลการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่เน้นการปฏิบัติ โดยมีแฟ้มสะสมผลงาน เป็นนวัตกรรม
การประเมินที่ส าคัญและส่งเสริมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมิน
รายบุคคลโดยพิจารณาความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคล จัดท าการศึกษารายกรณี (Case Study) และใช้ผล
จากการประเมินผู้เรียนมาใช้ในกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรครทูี่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีสวัสดิการ  สร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากร  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  มีหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ครูมีการพัฒนาหลักสูตรและมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง สามารถ
แสดงออกทางด้านความคิด และกาปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และน า  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก         
วัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มี การใช้ข้อสอบ
จากส านักงานเขตพ้ืนที่กิจกรรมการอ่านตามแนว PISA และข้อสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน การศึกษา
รายกรณี ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรม 
1 ชิ้น/ภาคเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ PLC  อย่างสม่ าเสมอ    
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานประเมินตนเองให้ผู้บริหารรับทราบและน าผลมาพัฒนาต่อให้
เพ่ิมข้ึน 

3. จุดเด่น 
 หลักการ/แนวคิด แสดงถึงผลส าเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มา
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนทีไ่ด้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจากงานวิจัย
และพัฒนาของโรงเรียน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การคิด ได้ปฏิบัติจริงมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการหลักสูตรบูรณาการ อาเซียน 
เศรษฐกิจพอเพียง  ในการจัดการเรียนการสอน   มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เยี่ยมบ้าน  เพ่ือช่วยเหลือแก้ไข  ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนชัดเจน ตลอดปีการศึกษา   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูได้มีการจัดเวทีให้ผู้เรียนอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

 หลักการ/แนวคิด แสดงถึงประเด็นหรือข้อที่เป็นปัญหาของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่จะต้องได้รับการเร่งด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูและผู้เรียนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ
เชื่อมโยง ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ: ดีเลิศ 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
อยู่ในระดับดีเลิศ  

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 โรงเรียนมีระบบการบริหารอย่างเป็นระบบ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความส าเร็จ
ขององค์กร คือความส าเร็จของคนทุกคน ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน ท างานเป็นทีม ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน มีส่วนร่วม
ในการวางแผนร่วมกัน ประชุมชี้แจง แบ่งงาน มีค าสั่งมอบหมาย มีการติดต่อสื่อสาร มีการพึ่งพาอาศัยกัน    
ให้ความร่วมมือกันในการท างาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม รายงานผล และน าผลมาเป็น
ฐานในการพัฒนาตามคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โดยมีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน    
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (PLC)  มีการ
ยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจ จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงานสู่การท านวัตกรรมแบบ
การสอนร่วมกัน แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน า
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และ 
แหล่งสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย  
  การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้ครูทุกคนต้องท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  การจัดท าก าหนดการสอน การจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าสื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ PLC  อย่างสม่ าเสมอ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานประเมินตนเองให้ผู้บริหารรับทราบและน าผลมาพัฒนาต่อให้เพ่ิมข้ึน 
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3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

    โรงเรียนค้อวิทยาคมได้ร่วมกันจัดท าแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานั้นสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกัน
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
1.1 โครงการติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเนต   
1.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ    
1.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
1.5  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
1.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
1.7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
1.8  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
1.9  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
1.11โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต      
1.12 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
1.13 โครงการห้องสมุด 3 ดี    
1.14 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4   
1.15 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้      
1.16 โครงการโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม   
1.17 โครงการกิจกรรมนักเรียน     
1.18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรักษาดินแดน    
1.19 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา   
1.20 โครงการพัฒนาประชาธิปไตย    
1.21 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด          
1.22 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ            
1.23 โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง     
1.24 โครงการพัฒนาวงดุริยางค์        
1.25 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 4 H      
1.26 โครงการเปิดบ้านวิชาการ     
1.27  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      
1.28  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
1.29 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา        
1.30 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน       
1.31 โครงการสนับสนุนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน     
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กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1 โครงการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
2.2 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา    
2.3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่    
2.4 โครงการพัฒนางานบุคคล    

กลยุทธ์ 3 โรงเรียนสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ทุกระดับภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
             และการมีส่วนร่วม 

3.1 โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการ  
3.2 โครงการพัฒนางานทะเบียนและการรับนักเรียน    
3.3 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล  
3.4 โครงการพัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    
3.5 โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี    
3.6 โครงการพัฒนางานพัสดุ   
3.7 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ      
3.8 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม    
3.9  โครงการพัฒนางานสารบรรณ    
3.10  โครงการพัฒนางานโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน   
3.11  โครงการพัฒนางานสหกรณ์     
3.12 โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน    
3.13 โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน   
3.14  โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน   
3.15 โครงการพัฒนางานส ามะโนนักเรียน  
3.16  โครงการพัฒนางานครูที่ปรึกษา    

กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
4.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     
4.2 โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา    
4.3 โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลงานเชิงประจักษปี์การศึกษา  2561 
ด้านสถานศึกษา  
ระดับประเทศ 
  1. น าเสนอ “องค์กรดูแล ห่วงใจ ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท างาน ปี 2561” ระดับประเทศ 

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
           1. เป็นตัวแทนกรมควบคุมโรคฯ เขต 8 การประกวด “องค์กรดูแล ห่วงใจ ใส่ใจป้องกันเอดส์ใน         
ที่ท างาน ปี 2561” 

ด้านนักเรียน  
ระดับประเทศ 
             1. นายภิสิทธิ์ แซ่มั่ว ได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดบัชัน้    
ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดบัชาติ 
             2. เด็กหญิงนิลาวรรณ์ ไชยกา  เด็กหญิงพัชรีภรณ์ มณีกูล  เด็กหญิงอลิษา ขอค า  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผกัสด เคร่ืองเคียง  ระดับชั้น ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
             3.นางเสาวธัญญารัตน์ อนุญาหงษ์  นางเสาวนัดลดา โทรัตน์   นางเสาวอรอุมา อนุญาหงษ์  ได้รบัรางวลั
เหรียญทอง กิจกรรม การแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดบัชาติ 
             4.นายธนพล อนุญาหงษ์ นางสาวนัฐติกา อนญุาหงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้าง Motion Info graphicระดับชัน้ ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาต ิ
             5.นายวีระชน  ธรรมวงษา  นายทรงยศ  การุณ เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์ระดับชัน้ ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาต ิ

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
          1. เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 35 รายการ  รางวัลเหรียญเงิน 18 รายการ 
และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รายการ 
           2.รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล สพฐ.เกมส์ 61  คัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนม 
           3.รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอลไพร์มิเตอร์  คัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ด้านคร ู
ระดับประเทศ 
            1.นายกันตภณ โปวังสาและนายอาวรณ์  อนุญาหงษ ์ครูผู้สอนนักเรียนได้รบัรางวลัเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้าง Motion Info graphic ระดับชัน้ ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
             2.นายกันตภณ โปวงัสาและนายไพบูลย์  ศิริเวช ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ระดับชัน้ ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
             3.นายธนทั ภักดีสุวรรณ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดบัชัน้ ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาต ิ
             4.นายธนทั ภักดีสุวรรณและนางสาวเสาวณยี์  สิทธิจนัทร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชัน้ ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี 
ของนักเรียนระดับชาต ิ
            5.นายกันตภณ โปวังสา ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร ์ระดับชัน้ ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาต ิ
             6.นางสาววารนิ อนญุาหงษ์ ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์ระดับชั้น ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาต ิ
              7.นางสาวรัญญษร นามตาแสง ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
            1.นางสาวจุฑามาศ  เครือหว้า  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 
16 มกราคม 2562 
            2.นายสุทธวิัฒน์  สุทธิประภา  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 
16 มกราคม 2562 
            3.นายธนทั  ภักดีสุวรรณ  ได้รับรางวลั ครูดีในดวงใจ งานวนัครู อ าเภอโพนสวรรค์  จงัหวัดนครพนม     
16 มกราคม 2562 
 
ด้านผู้บริหาร   
ระดับประเทศ 
 1. ดร.วิชาญ  เกษเพชร โลห์รางวัลผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นของสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี 2560 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
คณิตศาสตร์ 681 20 149 157 125 78 68 34 50 1.99 
วิทยาศาสตร์ 1,092 4 111 88 164 168 198 151 208 2.70 
ภาษาต่างประเทศ 455 0 27 26 105 50 61 56 130 2.86 
ภาษาไทย 406 3 61 40 46 41 72 59 84 2.65 
สังคมศึกษาศาสนาและฯ 628 0 14 38 68 119 154 67 168 2.98 
สุขศึกษาและพพลศึกษา 688 0 1 12 16 31 37 113 478 3.70 
ศิลปะ 346 1 0 0 37 72 62 45 129 3.22 
การงานอาชีพและเทคโนฯ 685 4 18 17 35 20 123 125 343 3.42 

รวม 4,981 32 381 378 596 579 775 650 1,590 2.92 
ร้อยละ 100.00 0.64 7.65 7.59 11.97 11.62 15.56 13.05 31.92 73.01 

 
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
คณิตศาสตร์ 522 9 60 107 124 83 64 31 44 2.21 
วิทยาศาสตร์ 895 19 59 49 121 152 159 110 226 2.82 
ภาษาต่างประเทศ 433 10 42 29 66 84 78 45 79 2.62 
ภาษาไทย 602 8 65 59 66 55 103 74 172 2.79 
สังคมศึกษาศาสนาและฯ 816 11 22 31 88 116 176 98 274 3.07 
สุขศึกษาและพลศษึา 662 2 24 15 43 42 75 138 323 3.38 
ศิลปะ 278 0 0 1 7 36 76 44 114 3.39 
การงานอาชีพและเทคโนฯ 550 2 23 24 18 36 59 94 294 3.39 

รวม 4,758 61 295 315 533 604 790 634 1,526 2.95 
ร้อยละ 100.00 1.28 6.20 6.62 11.20 12.69 16.60 13.32 32.07 73.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
คณิตศาสตร์ 1,203 29 209 264 249 161 132 65 94 2.08 
วิทยาศาสตร์ 1,899 23 170 49 285 320 357 261 434 2.81 
ภาษาต่างประเทศ 862 10 69 29 171 134 139 101 209 2.78 
ภาษาไทย 968 11 126 59 112 96 175 133 256 2.78 
สังคมศึกษาศาสนาและฯ 1,406 11 36 31 156 235 330 165 442 3.07 
สุขศึกษาและพลศษึา 1,338 2 25 15 59 73 112 251 801 3.56 
ศิลปะ 674 1 0 51 44 108 138 89 243 3.16 
การงานอาชีพและเทคโนฯ 1,218 6 41 24 53 56 182 219 637 3.43 

รวม 9,568 93 676 522 1,129 1,183 1,565 1,284 3,116 2.96 
ร้อยละ 100.00 0.97 7.07 5.46 11.80 12.36 16.36 13.42 32.57 74.02 

ร้อยละ 25.30 74.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 


