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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

1. ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนค้อวิทยำคม 

1.ประวัติกำรก่อตั้ง 
   เมื่อปีการศึกษา  2534  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาด าเนินการ
เปิดสาขาโรงเรียน  ณ  ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่ 1  ได้จ านวน  54   คน  ใช้สถานที่วัดโพธิ์เป็นที่เรียน  โดยมีครูจากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  
ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาสอน   และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น “โรงเรียนค้อวิทยำคม”   
เมื่อวันที่  26  กุมภำพันธ์  2535  

   ปีกำรศึกษำ  2535   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน 61 คน รวมนักเรียน
ทั้งหมด  115  คน  ชาวต าบลบ้านค้อได้รวมใจกันสร้างอาคารชั่วคราวให้จ านวน  1  หลัง  2  ห้องเรียน       
ณ  ที่สาธารณะดอนยางสง  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  เนื้อท่ี  35  ไร่ 
   ปีกำรศึกษำ  2536  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ได้นักเรียน  67  คน รวมนักเรียน
ทั้งหมด  182 คน   และได้ย้ายอาคารเรียนมาเรียนอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก 
    ปีกำรศึกษำ  2537  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน  80  คน รวมนักเรียน
ทั้งหมด  211 คน   ได้งบประมาณอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ข   และอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ค 

  ปีกำรศึกษำ  2538  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน  130  คน รวมนักเรียน
ทั้งหมด  283 คน    
   ปีกำรศึกษำ  2539  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน  75  คน รวมนักเรียน
ทั้งหมด  229 คน    

  ปีกำรศึกษำ  2540  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน   81  คน  และ        
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ได้นักเรียน   51  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  297 คน    

  ปีกำรศึกษำ  2541  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน   61  คน  และ        
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ได้นักเรียน   46  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  299 คน 

  ปีกำรศึกษำ  2542  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน   64  คน  และ        
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ได้นักเรียน   66  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  350  คน    

  ปีกำรศึกษำ  2543  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน   61  คน  และ        
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ได้นักเรียน   42  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  286   คน    

  ปีกำรศึกษำ  2544  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน 71 คน  และ           
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ได้นักเรียน   35   คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  300  คน    

  ปีกำรศึกษำ 2545 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน 70 คน รับสมัคร   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียน 50   คน รวมนักเรียนทั้งหมด  304  คน 

  ปีกำรศึกษำ 2546 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้นักเรียน 89 คน และ รับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียน 50 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 332 คน 

  ปีกำรศึกษำ 2547   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน 125 คน และ รับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียน 71 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 416 คน 
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 ปีกำรศึกษำ 2548   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน  114  คน  และ      
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 48 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 435 คน 

ปีกำรศึกษำ 2549   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน  106  คน  และ       
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน   61  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  446  คน 

ปีกำรศึกษำ 2550   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน  102  คน  และ       
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน   86  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  462  คน 

ปีกำรศึกษำ 2551   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 112  คน  และ        
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 88  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 501 คน 

ปีกำรศึกษำ 2552   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 67  คน  และ          
รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 91  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 509 คน 

ปีกำรศึกษำ 2553   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 101  คน  และ        
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 88  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 501 คน 

ปีกำรศึกษำ 2554   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 85  คน  และ           
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 84  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 506 คน 

ปีกำรศึกษำ 2555   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 91  คน  และ          
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 72  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 464  คน 

ปีกำรศึกษำ 2556   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 114  คน  และ        
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 95  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 506  คน 

ปีกำรศึกษำ 2557   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 83  คน  และ          
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 77  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 519  คน 

ปีกำรศึกษำ 2558   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 71  คน  และ          
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 89  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 512  คน 

ปีกำรศึกษำ 2559   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 71  คน  และ           
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 89  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 475  คน 

ปีกำรศึกษำ 2560   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 68  คน  และ          
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 61  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 436  คน 

ปีกำรศึกษำ 2561   รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 75  คน  และ          
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 70  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 430  คน 

ปีกำรศึกษำ 2562   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 68  คน  และ          
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 52  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 356  คน 
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2. ที่ตั้ง ขนำด สภำพชุมชน 

 บ้ำนเลขที่  146  หมู่ 2  ต ำบลบ้ำนค้อ  อ ำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  48190  

  เนื้อที ่ 
25 ไร่ 

สภำพชุมชน 

 โรงเรียนค้อวิทยาคมตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านค้อ มี 19 หมู่บ้าน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 12,452 คน 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา 
และอาชีพรับจ้าง โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือให้ชุมชนได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การท าบุญตักบาตรในวันปีใหม่ การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา การจัดงาน  
วันแม ่เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังได้เสียสละ
บริจาคก าลังทรัพย์และก าลังกาย ในการสร้าง  การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ที่ดีแก่
ชุมชน 

3. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

            สัญลักษณ์ ของโรงเรียน     100  ปีเสมาทอง 

            ปรัชญำของโรงเรียน          วิริเยนฺน ทกฺขมเจติ     ความส าเร็จเกิดได้เพราะความเพียร 

            ค ำขวัญของโรงเรียน           สามัคคี     มีวินัย    ใฝ่วิชา 
                    พัฒนาสังคม    สร้างสมประชาธิปไตย 

            อักษรย่อโรงเรียน               ค.ว. 

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

                        เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  “สะอำด  ร่มรื่น” 

                        อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ   “รักฺษ์สิ่งแวดล้อม” 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนค้อวิทยำคม 
 

กลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค้อวิทยำคม 
                   นายวิชาญ  เกษเพชร 
 
 

 
 
 
 
 

ชมรมผู้ปกครอง 
คร-ูศิษย์เก่า 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนค้อวิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยวิชำญ  เกษเพชร 
กรรมการและเลขานุการ 

นำยกิติศักดิ ์ จ ำปำ 
ประธานกรรมการ 

นำยเดือน อนุญำหงษ์ 
ผู้แทนผู้ปกครอง 

นำยเกรียงไกร  ศรไชย 
กรรมการผู้แทนครู 

นำยกวี  อนุญำหงษ์ 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 

พระเลิศพร ธมฺ มวโร 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

 

นำยกำศ  เตยชันชะ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

พระชูศักดิ์  โชติวโร 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

 

นำยอดุลย์  ไพรสณฑ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นำยสำริกำ อนุญำหงษ์ 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

 

นำยสมคิด  อนุญำหงษ์ 
กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 

 

นำงสำววิลัยวรรณ  อนุญำหงษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นำยเนียน  สุขวัญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นำยวิมำลย์  อนุญำหงษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นำงถำวร  เกษเพชร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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๑.๒ อำคำรสถำนที่(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน           

        

ระดับชั้น 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 30 38 68 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 37 30 67 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 23 41 64 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 9 90 109 199 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 12 40 52 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 25 31 56 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 19 30 49 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 6 56 101 157 
รวมทั้งสิ้น 15 146 210 356 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2562 
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1.4 ข้อมูลอำคำรสถำนที่   

                  

รำยกำร ชื่อแบบอำคำร ปีงบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร 
(บำท) 

อาคารเรียน 1.แบบเบ็ดเสร็จ ก 
2.แบบเบ็ดเสร็จ ข 
3.แบบ 108 ล/30 

2535 
2536 
2552 

6,338,000 
2,109,000 
6,063,000 

โรงอาหาร โรงอาหารแบบ 300 ที่นั่ง 2547 1,200,000 
หอประชุม หอประชุม 100/27 2559 8,143,100 
โรงฝึกงาน แบบเบ็ดเสร็จ ค 2536 1,387,000 
บ้านพักครู แบบ 205/26 

แบบ 205/26 
2535 
2536 

293,000 
443,000 

ห้องน้ านักเรียน แบบ 6 ที/่27 
แบบ 6 ที/่27 

2535 
2536 

180,000 
180,000 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

1.5 ข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้  
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 200  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  4,473  เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Program  Library   2,000. 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน   4  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์       จ านวน    2  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน    1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จ านวน    2 ห้อง 
   ห้องแนะแนว               จ านวน    1 ห้อง    
   ห้องพยาบาล            จ านวน    1 ห้อง   

 ห้องสมุด            จ านวน    1 ห้อง   
 ห้องประชุม                 จ านวน    3  ห้อง            
 ห้องจริยธรรม                 จ านวน    1  ห้อง          
 ห้องพักครู                               จ านวน    4  ห้อง  
 ห้องสภานักเรียน     จ านวน    1  ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน  30  เครื่อง 
 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน   จ านวน   15  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน   5  เครื่อง 
  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ   จ านวน   10   เครื่อง 
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  4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหลง่เรียนรู้ 

1.  ห้องสมุด 
2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
3.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     
4.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
5.  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
6.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          
7.  ลานพระพุทธธรรม 
8.  ลานเอนกประสงค์ 

ทุกวันที่เปิดท าการ
เรียนการสอน 

 

   
5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหลง่เรียนรู้ 

1.  กลุ่มจักสานไม้ไผ่  
2.  กลุ่มช่างซ่อมเครื่องจักรยานยนต์ 
3.  กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 
4.  กลุ่มดนตรีพื้นเมืองอีสาน 
5.  วัดป่าสุทธาวาส 
6.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค้อ 
7.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ 
8.  วัดพระธาตุนาเต่า 
 

4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
1 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล    นางรุ่งนภา   สุริยกะมุน   ให้ความรู้เรื่อง จักสานไม้ไผ่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  4 ครั้ง/ปี 
   6.2 ชื่อ-สกุล   นายอนุสรณ์   ปากดี   ให้ความรู้เรื่อง การซ่อมเครื่องจักยานยนต์ 
                          สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   2  ครั้ง/ปี 
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2. ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  
     2.1 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (เช่น ผลการประเมิน O- NET  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระ  
เทียบระหว่างโรงเรียน เขต และประเทศ เป็นต้น)   ฯลฯ 
 

ข้อมูลค่ำเฉลี่ยคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ใน 5 วิชำหลัก   
    เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561) 

 
นักเรียนชั้น ม.3 

วิชำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
+เพ่ิม/- ลด 

(ผลต่ำง 59 และ 
60) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่ำง 60 และ 

61) 
1.ภาษาไทย 43.03 45.37 51.46 2.34 6.09 
2.ภาษาอังกฤษ 28.21 27.25 25.64 -0.96 -1.61 
3.คณิตศาสตร์ 23.88 23.92 26.80 0.04 2.88 
4.วิทยาศาสตร์ 33.59 31.29 33.20 -2.3 1.91 
5.สังคมศึกษา 48.03     

 
 

นักเรียนชั้น ม.6 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
+เพ่ิม/- ลด 

(ผลต่ำง 58 และ 
59) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่ำง 59 และ 

60) 
1.ภาษาไทย 47.71 40.48 44.52 -7.23 4.04 
2.ภาษาอังกฤษ 22.38 20.60 22.67 -1.78 2.07 
3.คณิตศาสตร์ 20.12 15.29 21.23 -4.83 5.94 
4.วิทยาศาสตร์ 28.78 25.46 27.23 -3.32 1.77 
5.สังคมศึกษา 32.37 31.96 34.39 -0.41 2.43 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลต่ำง O-NET ของโรงเรียน กับระดับเขตและระดับประเทศ 
            นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ใน 5 วิชำหลัก  ปีกำรศึกษำ  2559-2561 

นักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 

2559 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2560 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2561 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

เป้าหมายปี 2562 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย 0.35 -3.33 1.53 -2.92 2.02 -2.96 2 -1 
2.ภาษาอังกฤษ -0.46 -3.59 -0.48 -3.20 -0.95 -3.81 1 -1 
3.คณิตศาสตร์ -1.52 -5.43 1.99 -2.38 0.87 -3.24 2 -1 
4.วิทยาศาสตร์ 0.89 -1.40 1.28 -0.99 -0.42 -2.90 1 -1 
5.สังคมศึกษา 2.10 -0.97       

รวม 1.36 -14.72 4.32 -9.49 0.95 -12.91 6 -4 
 
นักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 

2559 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2560 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2561 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

เป้าหมายปี 2562 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย -0.16 -4.58 -3.38 -8.77 -0.11 -4.79 0 -2 
2.ภาษาอังกฤษ -1.49 -5.38 -2.25 -7.71 -3.12 -8.74 0 -4 
3.คณิตศาสตร์ -1.15 -4.76 -3.59 -9.24 -2.44 -9.49 0 -4 
4.วิทยาศาสตร์ -1.07 -2.84 -0.66 -3.91 -0.75 -3.28 0 -1 
5.สังคมศึกษา -1.49 -3.52 0.08 -2.74 1.04 -0.77 1 0 

รวม -5.36 -21.08 -9.8 -32.37 -5.83 -27.00 1 -11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
2.2 ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
       

2.2.1 ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยใน 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับคณุภำพ  ดเีลิศ 

 
มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 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   

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
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2.2.2 ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยนอก รอบที่สำม  
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.28 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.82 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.79 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.09 ดี 
  
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับคุณภาพ  ดี โดยได้คะแนนร้อยละ81.09 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               (  )  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา (  ∕ )  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ 5  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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จุดเด่น 
             1.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
             2.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
             3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
              1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
              2. ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 
              3. การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัวบ่งชี้  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2553 
              1.ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควร
ด าเนินการจัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์
สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ พัฒนากระบวนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และควรประสานงานร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือเฝ้าระวัง
และติดตาม แก้ไขปัญหา ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนท่าทีในการจัดการความรู้ มีการก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์
การประเมินผล จัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม มีการก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม และ
ควรพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการดูแลใกล้ชิด เพื่อปรับพฤติกรรม และโอกาสผู้เรียน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี ( Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ถ้ำมี) 
- ไม่ปรากฏเด่นชัด    
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3. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่
มอบหมำยรำงวัล 

สถำนศึกษำ 1. น าเสนอ “องค์กรดูแล ห่วงใจ ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่
ท างาน ปี 2561” ระดับประเทศ 

 
 

กรมควบคุม
โรคติดต่อ 
 
 

ครู 
1.นายกันตภณ โปวังสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์ 
 
 
 
 
3.นายธนัท ภักดีสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้าง Motion Info graphic ระดับชั้น ม.๔-
๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ 
 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้าง Motion Info graphic ระดับชั้น ม.๔-
๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.
๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
-รับรางวัล ครูดีในดวงใจ 
 
 

 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
อ าเภอโพนสวรรค์ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่

มอบหมำยรำงวัล 
4.นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์ 
 
 
 
 
5.นายไพบูลย์  ศิริเวช 
 
 
 
 
5.นางสาววาริน อนุญาหงษ์ 
 
 
 
 
6.นางสาวรัญญษร นามตาแสง 
 
 
 
 
7.นายสุทธิวัฒน์  สุทธิประภา 
 
8.นางสาวจุฑามาศ  เครือหว้า 
 
 
 

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ 
 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
 
-ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
 
-ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน คัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ 
 
-รางวัล ครูดีในดวงใจ 
 
-รางวัล ครูดีในดวงใจ 
 
  

สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
อ าเภอโพนสวรรค์ 
 
อ าเภอโพนสวรรค์ 
 
 

นักเรียน 
1. เด็กชายภิสิทธิ์ แซ่มั่ว 
 
 
 
 
2.เด็กหญิงนิลาวรรณ์ ไชยกา   
3.เด็กหญิงพัชรีภรณ์ มณีกูล   
4.เด็กหญิงอลิษา ขอค า   
 
 

 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น    ม.๑-๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ 
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.๑-๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ 
 

 
สพม. เขต 22 
 
 
 
 
สพฐ. 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่

มอบหมำยรำงวัล 
5.นางสาวธัญญารัตน์ อนุญาหงษ์   
6.นางเสาวนัดลดา โทรัตน์    
7.นางสาวอรอุมา อนุญาหงษ์   
 
 
8..นายธนพล อนุญาหงษ์  
9.นางสาวนัฐติกา อนุญาหงษ์ 
 
 
 
10.นายวีระชน  ธรรมวงษา   
11.นายทรงยศ  การุณ 
 
 
 
12.นายศักดิ์สิทธิ์  มันอาษา 
 
 
 
13.เด็กหญิงวชิรินทรา มะโนรัตน์ 
 
 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแกะสลักผักผลไม้ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ 
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง 
Motion Info graphicระดับชั้น ม.๔-๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ 
 
เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
 
เข้าร่วมการแข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
 
เข้าร่วมการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น  
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
 
สพฐ. 
 
 
 
สพฐ. 
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ส่วนที่ 2 

กำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมโรงเรียนค้อวิทยำคม 

                 โรงเรียนค้อวิทยาคม  ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้วิธี  SWOT  Analysis จากความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน  และน าผลจากการวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบใน
การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน  ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่และสภาพปัจจุบัน  สนองตอบต่อนโยบายระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่-การศึกษาและความต้องการ
ประชาชน   สรุปผลได้ดังนี้ 

1.ปัจจัยภำยนอก 
 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา

ส่งผลให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ชุมชนมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งาม  

3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ท าให้ชุมชนมีรายได้ ส่งผลต่อการ
สนับสนุนการศึกษา 

5. องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการศึกษา 

6. นโยบายด้านการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. สถาบันการเงินมีการให้บริการตู้ ATM ในชุมชน 
เอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกรรมการเงินของ
ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นผลดีต่อการศึกษา 

9. เขตชุมชนมีระบบนิเวศที่หลากหลาย เหมาะสม
ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

1. ผู้ปกครองบางส่วนให้ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ
ครอบครัว มากกว่าการส่งเสริมด้านการศึกษา 

2. ชุมชนมีแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ 

3. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่งผลต่อการ
สนับสนุนด้านการศึกษา 

4. วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีราคาแพง การ
จัดการศึกษาต้องใช้งบประมาณมากขึ้น การ
พัฒนาการศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ 

5. นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ไม่ต่อเนื่อง  

6. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน ส่งผลต่อการปกครองนักเรียน 

7. ผู้ประกอบการค้าขายขาดจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชนยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ปัญหาของสถาบันครอบครัว ส่งผลต่อการ
ปกครองดูแลนักเรียนและการเรียน 

9. ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ และขาดความรู้ใน
การแนะน า วางเป้าหมายในชีวิตของบุตรหลาน 
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2.ปัจจัยภำยใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมก าหนด
นโยบายก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียน 

2. โรงเรียนมีนโยบายและเป้าหมายในการจัด
การศึกษา มีระเบียบกฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจน 

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. มีการส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากร ได้พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรม ี    
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

6. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการ
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ส่งผลให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

8. นักเรียนมีสุนทรียภาพและสุขนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

9. มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท าให้โรงเรียนได้ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1. นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปลี่ยน 
ส่งผลต่อการปฏิบัติ 

2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)     
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ 

3. การก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามงาน / 
โครงการต่าง ๆ นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

4. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่
ครอบคลุมส าหรับการใหบ้ริการนักเรียน 

5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน ยังไม่เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่อง       
เป็นปัญหาด้านการปรับปรุงและพัฒนางาน 

6. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไม่เป็นระบบ และ
การน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ด้านการ
บริหารงานนั้นยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

7. งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนไม่เพียงพอ 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในผล
ปรากฏว่าไข่แดงตกอยู่ในต าแหน่ง ดาว (STAR ) หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และมีปัจจัย
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงเรียนใช้จึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนในทุกด้านให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งแผนภาพสรุปผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

1.นโยบำย/ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2562 

วิสัยทัศน์ 
        สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
         1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
         3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
         4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
         5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
         6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำหมำย 
         1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 
         2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
          3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
          4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
          5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
          6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 



21 
 
          7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

        นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
       นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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2.นโยบำย/ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เขต 22  

     ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22   

วิสัยทัศน์ 
 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  เป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพใน
ภูมิภาคอาเซียน ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            พันธกิจ 
        1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติและก้าว

ทันอาเซียน 
     2. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน ครู บุคลากรทางศึกษา ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
      3. พัฒนาครู บุคลากรทางศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
        4. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
        5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategy Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
                              และก้าวสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 
                              12 ประการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ 
                              การมีส่วนร่วม 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
            1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เรียนรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นเลิศทางวิชาการ 
            2. นักเรียน เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด   สถานศึกษาได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยงทั้งระบบ 
            5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
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3.ทศิทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนค้อวิทยำคม 
 
วิสัยทัศน์  

  ดี เก่ง เคร่งวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. พัฒนาระบบบริการจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีความเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้ำหมำย 
  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
  4. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

นโยบำยและจุดเน้นของโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562-2564 

1.ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระต้องสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
        1.2  นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขต/ระดับภาคและระดับประเทศ 
        1.3  นักเรียนทุกคน/ทุกระดับชั้นต้องมีโครงงานเป็นของตนเอง พร้อมน าเสนอเมื่อสิ้นภาคเรียน 

2.ด้ำนคุณภำพครู 
 2.1  มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่มสาระที่สอน ทุกคนพร้อมส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้/โครงการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน 
 2.2  ได้รับรางวัลระดับเขต  ระดับภาค  ระดับประเทศ  ทุกปีการศึกษา 
 2.3  มีชั่วโมงการอบรม  การพัฒนาตนเอง  และได้เลื่อนวิทยฐานะตามกรอบเวลาทุกคน 

3.ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 
 3.1  โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  หน้าโรงเรียนสวยหลังโรงเรียนสวน 
 3.2  ได้รับรางวัลระดับเขต  ระดับภาค  ระดับประเทศ  ทุกปีการศึกษา 

4.ด้ำนคุณภำพชุมชน 
 4.1  มีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 4.2  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

กลยุทธก์ำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โรงเรียนค้อวิทยาคม  ได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทาง 
หรือวิธีการให้หน่วยงานด าเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้   ดังนี้  
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  กลยุทธ์ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 3 โรงเรียนสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ทุกระดับภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
                             และการมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

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    
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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     

 
กลยุทธ์ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรเพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.1 โครงการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
2.2 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา    
2.3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่    
2.4 โครงการพัฒนางานบุคคล    

 
กลยุทธ์ 3 โรงเรียนสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร ทุกระดับภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
             และกำรมีส่วนร่วม 

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    
 

 
 



26 
กลยุทธ์ 4 กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง 

4.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     
4.2 โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา    
4.3 โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564   โรงเรียนค้อวิทยาคม 
 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

4 4 4 4 1. โครงการติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเนต  

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ    

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์     

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย   

7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   



มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ   

11. โครงการห้องสมุด 3 ดี    

12. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    

13. โครงการโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม   

14. โครงการกิจกรรมนักเรียน   

15. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา   

16. โครงการพัฒนาประชาธิปไตย  

17. โครงการพัฒนาวงดุริยางค์   

18. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา     

 



มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
 

1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

4 4 5 5 1. โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ  
 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    
3. โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษา    
4. โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี    

 
5. โครงการพัฒนางานพัสดุ   

 
6. โครงการพัฒนางานสารบรรณ   

 
7. โครงการพัฒนางานโภชนาการและส่งเสริม

สุขภาพอนามัยโรงเรียน   
8. โครงการพัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา    
9. โครงการพัฒนางานสหกรณ์    
10. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 
11. โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการ  
 

12. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  
 

13. โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง   
 



มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

14. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      
 

15. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้
ระหว่างเรียน       

16. โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4   
17. โครงการเปิดบ้านวิชาการ     
18. โครงการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ      
19. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง

การศึกษา    
20. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่    
 

21. โครงการพัฒนางานบุคคล    
22. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม    
23. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
24. โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน   

 
 
 
 
 



มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

4 4 4 5 ๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมรักษาดินแดน 
    
๒. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุว

กาชาด          
๓. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 H      
๔. โครงการพัฒนางานสารสนเทศ    
   
๕. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
๖. โครงการพัฒนางานส ามะโนนักเรียน  
 
๗. โครงการพัฒนางานครูที่ปรึกษา    
๘. โครงการพัฒนางานทะเบียนและการรับนักเรียน    
๙. โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล  
๑๐. โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน   
 
๑๑. โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน   
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ส่วนที่ 5 

การติดตาม ประเมินผล 
 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 
      การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2564  เป็นไปตามทิศทางที่ตั้งไว้ 

เกิดผลสัมฤทธิ์  และวัดผลได้   จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

     2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
ในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข โครงการ/กิจกรรม  ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

     2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปีแรกของ
แผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม  

      2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
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