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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             
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ได้นักเรียน   51  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  297 คน    

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

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

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

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

  ปีกำรศึกษำ 2545 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้นักเรียน 70 คน                    
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียน 50   คน รวมนักเรียนทั้งหมด  304  คน 

  ปีกำรศึกษำ 2546 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้นักเรียน 89 คน                  
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้นักเรียน 50 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 332 คน 

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

ปีกำรศึกษำ 2549   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน  106  คน             
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน   61  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  446  คน 

ปีกำรศึกษำ 2550   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน  102  คน            
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน   86  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  462  คน 

ปีกำรศึกษำ 2551   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 112  คน             
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 88  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 501 คน 

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

ปีกำรศึกษำ 2553   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 101  คน             
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 88  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 501 คน 

ปีกำรศึกษำ 2554   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 85  คน               
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 84  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 506 คน 

ปีกำรศึกษำ 2555   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 91  คน               
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 72  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 464  คน 

ปีกำรศึกษำ 2556   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 114  คน             
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 95  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 506  คน 

ปีกำรศึกษำ 2557   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 83  คน               
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 77  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 519  คน 

ปีกำรศึกษำ 2558   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 71  คน               
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 89  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 512  คน 

ปีกำรศึกษำ 2559   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 71  คน               
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 89  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 475  คน 

ปีกำรศึกษำ 2560   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 68  คน                
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 61  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 436  คน 

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

ปีกำรศึกษำ 2562   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 68  คน                
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 52  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 356  คน 

ปีกำรศึกษำ 2563   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 57  คน                
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 55  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 349  คน 

ปีกำรศึกษำ 2564   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 73  คน                
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 61  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 349  คน 

ปีกำรศึกษำ 2565   รับสมคัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้นักเรียน 63  คน                
และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้นักเรียน 63  คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 355  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 20 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 
งบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม 
              นายบัลลังก์   มะเจ่ียว 
 
 

 
 
 
 
 

ชมรมผู้ปกครอง 
คร-ูศิษย์เก่า 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 
ท่ัวไป 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 



5 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนค้อวิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยบัลลังก์  มะเจี่ยว 
กรรมการและเลขานุการ 

นำยเดือน อนุญำหงษ์ 
ประธานกรรมการ 

นำยค ำฟอง  ธรรมมำ 
ผู้แทนผู้ปกครอง 

นำยเกรียงไกร  ศรไชย 
กรรมการผู้แทนครู 

นำยจันทะคำด  อุท ำกำ 
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 2 23 40 63 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 38 32 70 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 24 29 53 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 6 85 101 186 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 25 38 63 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 26 34 60 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 15 32 47 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 6 66 104 170 
รวมทั้งสิ้น 12 151 205 356 
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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 

 
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 2562 - 2564) 

 
นักเรียนชั้น ม.3 

วิชำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ปีกำรศึกษำ 

2564 
+เพ่ิม/- ลด 

(ผลต่ำง 62 และ 
63) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่ำง 63 และ 

64) 
1.ภาษาไทย 50.81 46.81 51.72 -4.00 4.91 
2.ภาษาอังกฤษ 28.04 27.08 25.76 -0.96 -1.32 
3.คณิตศาสตร์ 22.04 23.78 21.22 1.74 -2.56 
4.วิทยาศาสตร์ 29.00 26.24 28.91 -2.76 2.67 

 
 
 

นักเรียนชั้น ม.6 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชำ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ปีกำรศึกษำ 

2564 
+เพ่ิม/- ลด 

(ผลต่ำง 62 และ 
63) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่ำง 63 และ 

64) 
1.ภาษาไทย 40.61 45.20 47.86 4.59 2.66 
2.ภาษาอังกฤษ 22.55 22.57 21.56 0.02 -1.31 
3.คณิตศาสตร์ 17.24 19.52 18.13 2.28 -1.39 
4.วิทยาศาสตร์ 27.95 28.27 27.81 0.32 -0.46 
5.สังคมศึกษา 32.84 35.72 36.39 2.88 0.67 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลต่ำง O-NET ของโรงเรียน กับระดับเขตและระดับประเทศ 
            นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ใน 5 วิชำหลัก  ปีกำรศึกษำ  2562-2564 

นักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 

2562 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2563 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2564 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

เป้าหมายปี 2565 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย -1.02 -4.33 -3.73 -7.48 5.60 0.53 5 1 
2.ภาษาอังกฤษ -4.94 -5.21 -3.57 -7.30 -1.91 -5.35 1 0 
3.คณิตศาสตร์ -1.41 -4.69 1.13 -1.68 -0.28 -3.25 1 0 
4.วิทยาศาสตร์ -0.21 -1.07 -2.01 -3.65 -0.66 -2.54 1 0 

รวม -7.58 -15.30 -8.18 -20.11 2.76 -10.61 8 1 
 
นักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 

2562 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2563 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

2564 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพ่ิม/- ลด) 

เป้าหมายปี 2565 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย 2.04 -1.60 6.83 0.84 4.22 1.46 5 2 
2.ภาษาอังกฤษ -1.96 -6.65 -1.86 -7.37 0.20 -4.00 2 1 
3.คณิตศาสตร์ -2.97 -8.17 -0.75 -6.52 0.84 -3.15 2 1 
4.วิทยาศาสตร์ 1.02 -1.25 -0.29 -4.41 0.96 -0.84 2 1 
5.สังคมศึกษา -0.57 -2.86 1.99 -0.21 1.18 -0.48 2 1 

รวม -2.44 -20.53 5.92 -17.67 7.40 -7.01 13 6 
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2.2 ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
       

2.2.1 ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยใน 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
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 ยอดเยี่ยม 

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 ยอดเยี่ยม 

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
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.09 ดี 
  
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับคุณภาพ  ดี โดยได้คะแนนร้อยละ 81.09 

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 เพื่อเฝ้าระวัง
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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2.2.3 ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยนอก รอบที่สี่ 
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3. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
ด้ำนสถำนศึกษำ  
ระดับประเทศ 
  1. รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2563 ปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
           2. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ด้ำนนักเรียน  
ระดับประเทศ 

1. นางสาวปทิตตา จ าปา  ร่วมตอบปัญหาภาษาไทยคว้าทุนฯ 1 แสนบาท รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม     
ช่อง one 31 

2. นางสาวน้ าฝน มูลตรีเสา  ร่วมตอบปัญหาภาษาไทยคว้าทุนฯ 1 แสนบาท รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม   
ช่อง one 31 

3. นางสาววิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ ร่วมตอบปัญหาภาษาไทยคว้าทุนฯ 96,000 บาท รายการเก่งจริงชิง
ค่าเทอม   ช่อง one 31 

4. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์ รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 
2564 ในหัวข้อ “น ้ำพระรำชหฤทัยต่อชำวรำชมงคล มำกล้นร้ำพัน”จำกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร รางวัลชมเชย 

5. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์ รางวัลเข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งท่ี 49 ประจ าปี 2565 

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
1. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์ รางวัลชมเชยการประกวดบทกลอน ระดับมัธยมศึกษาโครงการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จากจังหวัดนครพนม 
2. นายกรวิชญ์ อนุญาหงษ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทย จังหวัดนครพนม 

"ร้อยหลากพรรณรายผ้าไทยนครพนม ในการจัดงาน Nakhon Phanom Festival 2022 ตอน สายลมแห่งความ
ทรงจ า 
 
ด้ำนคร ู

ระดับประเทศ 
1. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาวิชาภาษาไทยจากรายการเก่งจริงชิง

ค่ำเทอมช่อง ONE 31 ทั งในระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้นและชั นมัธยมศึกษำตอนปลำยรำงวัลสูงสุด (Jackpot) 
2. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

ประจ าปี 2565 ระดับมัธยมศึกษำ ในหัวข้อ “น ้ำพระรำชหฤทัยต่อชำวรำชมงคล มำกล้นร้ำพัน”จำกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รางวัลชมเชย 

3. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนการแข่งขันการอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 

1. นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทย จังหวัดนครพนม "ร้อยหลาก 
พรรณรายผ้าไทยนครพนม ในการจัดงาน Nakhon Phanom Festival 2022ตอน สายลมแห่งความทรงจ า 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2   

2. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ จำกจังหวัดนครพนม รำงวัลชมเชย 
           3.นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม  16 มกราคม 2565 
           4.นางสาวระชา  นาโควงค์  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม          
16 มกราคม 2565 
           5.นายอรุณ  มันอาษา  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม        
16 มกราคม 2565 
 
ด้ำนผู้บริหำร   

ระดับประเทศ 
 1. นายบลัลังก์  มะเจี่ยว  ผู้บรหิาร  “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2564 ปีที่ 2 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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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. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้

เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ชุมชนมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษา

และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ ท าให้ชุมชนมีรายได้ สง่ผลต่อการสนับสนุน
การศึกษา 

5. องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการศึกษาในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

6. นโยบายด้านการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

7. เขตชุมชนมีระบบนิเวศที่หลากหลาย เหมาะสมต่อการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

1. ผู้ปกครองบางส่วนให้ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ
ครอบครัว มากกว่าการส่งเสริมด้านการศึกษา 

2. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนส่งผลต่อการ
สนับสนุนด้านการศึกษา ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
ออนไลน์ 

3. วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีราคาแพง การจัดการ
ศึกษาต้องใช้งบประมาณมากขึ้น การพัฒนา
การศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ 

4. นโยบายด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย        
ไม่ต่อเนื่อง  

5. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน ส่งผลต่อการปกครองนักเรียน 

6. ผู้ประกอบการค้าขายขาดจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชนยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ปัญหาของสถาบันครอบครัวส่งผลต่อการปกครอง
ดูแลนักเรียนและการเรียน ผู้ปกครองขาดความเอา
ใจใส่ ในการติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
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2.ปัจจัยภำยใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. โรงเรียนมีนโยบายและเป้าหมายในการจัด

การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมก าหนดนโยบายก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. มีการส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากร ได้พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรมี     
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการ
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ส่งผลให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มีสุนทรียภาพและสุขนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

7. มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท าให้โรงเรียนได้ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1. นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปลี่ยน 
ส่งผลต่อการปฏิบัติ 

2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)     
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ 

3. การก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามงาน / 
โครงการต่าง ๆ นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

4. โรงเรียนมีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม
ส าหรับการให้บริการนักเรียนในการเรียนออนไลน์ 

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 2565 

           นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ก าหนดให้มีการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ มีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทาง การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ดังนี้  

            1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

            2. ด้านโอกาส  
                2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
                2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี คุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ ประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี ความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ ป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 
                2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี ทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

                3. ด้านคุณภาพ  
                3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
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                3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขัน และการเลือก 
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  
                3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล ทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
                3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ เรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

                4. ด้านประสิทธิภาพ  
                 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ ขับเคลื่อน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ บริบท ของพ้ืนที่  
                4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน คุณภาพของชุมชน  
                4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ สถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
                4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.นโยบำย/ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนครพนม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

"องค์กรบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย" 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
           2.เสริมสร้าง ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและเข้าถึงบริการทาง 
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียง 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค 
ส่วน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทีท่ันสมัยและมีความเชื่อมโยงทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ระดับประเทศ 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป๋ำประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรือมาตรฐานสากล active learning 

          2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

และเป็นมืออาชีพ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหมดการบริหาร

จัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษามีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 

7. บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ “NKP Education 4.0 Model” 
จุดเน้น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา 
2. ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีพื้นท่ีปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
3. ด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และโรงเรียนแห่งนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
4. ด้านสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ด้านหลักธรรมาภิบาล คือ องค์กรคุณธรรม เขตและโรงเรียนสุจริต 

 6. ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 
ค่ำนิยมหลักองค์กร (Core Values Organization) 

F-U-N = คนส าราญ งานส าเร็จ  Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
Noble mind = พึงมีคุณธรรม น าจิตใจ 
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เคร่ืองมือขับเคลื่อนนโยบายและน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยนำยศักดำ  ชัยภัย  ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนเขต

พื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมพร้อมคณะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์การ เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยน าแนวคิดและเครื่องมือ "การบริหารจัดการภาครัฐ" หรือ 
PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “NKP Education 4.0 
Model”  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหลักในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัด   

 

วัตถุประสงค์ กำรก้ำหนด “NKP Education 4.0 Model”   
     (1) เพ่ือให้ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครพนมและสถำนศึกษำในสังกัด ใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน กลยุทธ์ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
              (2) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ  ควำมมั่นใจให้แก่บุคลำกรในกระบวนกำรของ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ขับเคลื่อนกลยุทธให้มคีวามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
              (3) เพ่ือให้หน่วยงำนในองค์กำรได้ส่งมอบคุณค่ำที่ดีทั งผลผลิตและบริกำรด้ำนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนกำรศึกษำ   
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ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์  

  ภายในปี 2567 โรงเรียนค้อวิทยาคม ผู้เรียนเป็นคนดี มีทักษะความรู้ คู่คุณธรรม และจริยธรรม     
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

พันธกิจ 

               1.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
               2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และจิตใจ 
               3. จัดการศึกษาให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
               4. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน 
               5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
               6. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เป้ำหมำย 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
  3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
                4. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                5. ครูและนักเรียนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
  กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  กลยุทธ์ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ทุกภาคส่วน 
                กลยุทธ์ 4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       กลยุทธ์ 5 น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

กลยุทธก์ำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โรงเรียนค้อวิทยาคม  ได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทาง 
หรือวิธีการให้หน่วยงานด าเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้   ดังนี้  
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  กลยุทธ์ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  กลยุทธ์ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ทุกภาคส่วน 
                กลยุทธ์ 4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      กลยุทธ์ 5 น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

1. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    1.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
    1.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
    1.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
    1.4 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
    1.5 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
    1.6 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
    1.7 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
    1.8 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลป 
2.โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
   2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
   2.3 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
   2.4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
   2.5 กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติและควบคุมวินัยนักเรียน 
   2.6 กิจกรรมระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.7 กิจกรรมสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
   2.8 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
   2.9 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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3.โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยทุก
ภำคส่วน 
   3.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.2 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
   3.3 กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 
   3.4 กิจกรรมพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
   3.5 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศสถานศึกษา 
   3.6 กิจกรรมพัฒนางานตรวจสอบ ติดตามฯและควบคุมภายใน 
   3.7 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
   3.8 กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 
   3.9 กิจกรรมพัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
   3.10 กิจกรรมพัฒนางานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)และส ามะโนนักเรียน 
   3.11 กิจกรรมพัฒนางานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) 
   3.12 กิจกรรมพัฒนางานประชุมผู้ปกครอง 
   3.13 กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน 
   3.14 กิจกรรมพัฒนางานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   3.15 กิจกรรมพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
   3.16 กิจกรรมพัฒนางานสถานศึกษาปลอดภัย 
   3.17 กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
   3.18 กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   3.19 กิจกรรมพัฒนางานสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
   3.20 กิจกรรมพัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   3.21 กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 
 
4.โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   4.1 กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
   4.2 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและนายทะเบียน 
   4.3 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
   4.4 กิจกรรมพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4.5 กิจกรรมพัฒนางานพัฒนาบุคลากร 
   4.6 กิจกรรมพัฒนางานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด ต าแหน่ง 
   4.7 กิจกรรมพัฒนางานเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 
   4.8 กิจกรรมพัฒนางานชุมชนทางวิชาชีพ 
   4.9 กิจกรรมพัฒนางานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
   4.10 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
   4.11 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 
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5.โครงกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรบริหำร 
 
6.โครงกำรพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    6.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
   6.2 กิจกรรมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   6.3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
   6.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
   6.5 กิจกรรมพฒันาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอาชีวนวัตวิถี 
   6.6 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรม 
   6.7 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 
   6.8 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
   6.9 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
   6.10 ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
   6.11 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   6.12 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   6.13 กิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำณกำรณ์โควิด 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565-2567   โรงเรียนค้อวิทยาคม 
 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 4 5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 
 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลป 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
 กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติและควบคุม

วินัยนักเรียน 
 กิจกรรมระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 กิจกรรมสภานักเรียนและส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน

สถานศึกษา 
 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

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 
 

5 5 5 5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 
 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
 กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 
 กิจกรรมพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศสถานศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนางานตรวจสอบ ติดตามฯและ

ควบคุมภายใน 
 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
 กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 
 กิจกรรมพัฒนางานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 กิจกรรมพัฒนางานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล(DMC)และส ามะโนนักเรียน 
 กิจกรรมพัฒนางานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน(CCT) 
 กิจกรรมพัฒนางานประชุมผู้ปกครอง 
 กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน 
 กิจกรรมพัฒนางานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 กิจกรรมพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
 กิจกรรมพัฒนางานสถานศึกษาปลอดภัย 
 กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

 กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

 กิจกรรมพัฒนางานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

 กิจกรรมพัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

 กิจกรรมพัฒนางานปฏิคม 
 

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 
 

5 5 5 5 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษาและ

จัดการเรียนการสอน 
 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและนายทะเบียน 
 กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
 กิจกรรมพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนางานพัฒนาบุคลากร 
 กิจกรรมพัฒนางานวางแผนอัตราก าลังและการ

ก าหนด ต าแหน่ง 
 กิจกรรมพัฒนางานเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ใน

การปฏิบัติราชการ 
 กิจกรรมพัฒนางานชุมชนทางวิชาชีพ 
 กิจกรรมพัฒนางานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 

 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด 

 

โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 กิจกรรมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) 
 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวนวัตกรรม 
 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรม 
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 
 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
 กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์โค

วิด 
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ส่วนที่ 5 
การติดตาม ประเมินผล 

 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 
      การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567  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. 2565 ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม  

      2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2567 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
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