
 

 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปกีารศกึษา  ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     โรงเรียนค้อวิทยาคม 

อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 

 

ค าน า 
 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่อง ให้ใช้ มาตรฐานการ ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ    
มติคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที ่๕/2๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม          
พ.ศ. ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับ
สถานศึกษาท่ี เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการ ศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

  ดังนั้น  โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖3  เสนอต่อเขตพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ฐานข้อมลู ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่
น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยเขต
พ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
                (นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนค้อวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา   
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
           (นายเดือน  อนุญาหงษ)์ 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                        โรงเรียนค้อวิทยาคม 
                      วัน 30 เดือน เมษายน พ.ศ.  2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 
ส่วนที ่                   หน้า 

 ค าน า           
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สารบัญ 
๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        

 ข้อมูลทั่วไป                   1 
 อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)                 2 
 ข้อมูลครูและบุคลากร                  3 
 ข้อมูลนักเรียน                   3 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      5 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ              7 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           9 
 ผลการประเมินภาพรวม                 11 

     ๓  ภาคผนวก 
 ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 2563               
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       
 ค าสั่ง 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                

ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ โรงเรียนค้อวิทยาคม   
ที่อยู่  146 หมู่ 2  ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โทรศัพท ์042-530-695   
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประวัติการก่อตั้ง 

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

สัญลักษณ์ของโรงเรียน     100  ปีเสมาทอง 

ปรัชญาของโรงเรียน        วิริเยนฺน ทกฺขมเจติ  ความส าเร็จเกิดได้เพราะความเพียร 

ค าขวัญของโรงเรียน        สามัคคี  มีวินัย ใฝ่วิชา  พัฒนาสังคม สร้างสมประชาธิปไตย 

อักษรย่อโรงเรียน            ค.ว. 

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

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  “สะอาด  ร่มรื่น” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ   “รักฺษ์สิ่งแวดล้อม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

๑.๒ อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 1 24 3 - 3 

 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖3  รวม 336 คน   

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

 
จ านวนห้อง  3 3 3 2 2 2 15 

เพศ ชาย 29 26 32 16 12 23 138 
หญิง 29 38 28 34 39 30 198 

รวม  58 64 60 50 51 53 336 
เฉลี่ยต่อห้อง  19.33 21.33 20.00 25.00 25.50 26.50 22.40 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

   โรงเรียนค้อวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖1) เพ่ือให้ครูใช้
เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับ
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ ต าราเรียน บทความ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถ เช่น กิจกรรม
อ่านคล่องเขียนคล่อง กิจกรรม Spelling Bee  กิจกรรมวันคริสมาสต์  กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ 
กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขัน 
SODUKU การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นทักษะกระบวนการ
คิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์               
คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดโครงการที่เน้นทักษะกระบวนการคิด และมีการบูรณาการให้เหมาะสมกับ    
ทุกกลุ่มสาระ มีการจัดโครงการที่เป็นทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผลงาน โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและ
ความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและทักษะงานอาชีพ การประกวดวาดภาพในหัวข้อ
ต่างๆ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

โรงเรียนค้อวิทยาคมได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน จัดท าการส ารวจข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพในกลุ่ม AEC และอัตราเงินเดือนขั้นต่ า การเลือกเรียนต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นตามความถนัด ความสนใจและตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นหาอาชีพในอนาคต
ที่ตนเองต้องการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วง
วัย โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เช่น การจัด
กิจกรรมชุมนุมแนะแนวที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การประกอบอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง ฝึกกระบวนการวางแผน การทางานเป็นกลุ่ม การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนที่มุ่งเน้น
ขอบข่ายด้านอาชีพ ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมปลูกพืชสร้างรายได้ โดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้
กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ฝึกกระบวนการวางแผนการขาย การบริหารจัดการด้วยตนเอง มีการ



 

 

4 

ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการติดตามผลการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนได้มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
ตามหลักเบื้องต้นของศาสนาและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัด กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความเป็นประชาธิปไตยในหมู่คณะนอกจากนี้  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียน  
มีทักษะชีวิตในการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานสุขศึกษา โครงงาน
อาชีพฯ เป็นต้น ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนมีการส่งเสริมและมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ ปรับปรุง อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น กิจกรรม Big cleaning Day การจัดท าป้ายนิเทศ การแบ่งพ้ืนที่ของนักเรียนช่วยกันดูแลความ
สะอาดและต้นไม้ในบริเวณที่รับผิดชอบ และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่โรงเรียน การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
โลก การท าความดีด้วยหัวใจ 

2. ผลการด าเนินงาน 

           1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
              1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในภาพรวมคิด
เป็นสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จะเห็นได้จากพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์ อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถจับประเด็นเนื้อหาที่อ่านได้และสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนกึคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นได้   
             1.2 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับ 2     
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.52 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้ร้อยละ 65  และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นจากการทดสอบปีการศึกษา 
2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนกรรม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงได้ว่าโรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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           1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล รู้จักกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบก่อนที่จะน าเสนอความคิดนั้นออกมา ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ     
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้ 
 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนได้จัดไว้ 
          1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลงานจากการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักกระบวนการในการท างานกลุ่ม การประสานความร่วมมือ
ในการด าเนินงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จ สามารถสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ซึ่งจากการที่นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย จะเห็นได้ว่านักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อการที่
จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีความสนใจในการที่เลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มี
ความกระตือรือร้นในการเข้ารับการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการให้ความรู้ ประสบการณ์ 
รวมถึงแนวทางในการที่จะด าเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าให้ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนยังมี
ส่วนร่วมในการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การท าอาหาร การท าผลิตภัณฑ์
เพ่ือส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น 
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
              ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.18    
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80  ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้เรียนที่ดี เช่น การปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา โดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แต่งกาย
เหมาะสมและมีมารยาทงามอย่างไทย การเดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โดยการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน มีความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่    
มีน้ าใจต่อผู้อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ปัญหาให้ตนเองหรือแนะ
นาผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม   ตลอดจนสร้างความรักสามัคคีในหมู่
คณะ ยอมรับ สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง 
ให้แข็งแรง นักเรียนมีสุขภาพดี รู้วิธีการรักษาดูแลตนเอง รับประทานอาหารถูกหลัก น้าหนักสมส่วนและท าให้
มีความสามารถในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ได้อย่างดี ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละ 1 ประเภท 
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3. จุดเด่น 

โรงเรียนค้อวิทยาคม มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น    
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้เรียนอ่านคล่องและสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น และมีงานท าที่ดีขึ้น  และผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีมารยาทที่ดี  เป็นคนดีของสังคม มีระเบียบวินัย มีมารยาท เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องของจิตอาสา  มีกระบวนการด าเนินการที่จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ มีความ
ผูกพันกับบุคคลในท้องถิ่น มีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้เรียนได้ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม
และนักเรียนผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. จุดพัฒนาต่อ 

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

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

 ปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนค้อวิทยาคมได้ด าเนินการวางแผนร่วมกัน  ได้ก าหนดเป้าหมาย       
ปรับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  โดยการจัดประชุมครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือระดมความคิดร่วมกัน  ช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้
ได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖3 ที่ผ่านมา โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากร
ทุกคนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องที่จะพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งมีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
และ พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
น ามาพัฒนาโรงเรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน โดยด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 2561 สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงสู่อาชีพท้องถิ่น และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คณะครูทุกคนเข้ารับการพัฒนา การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย จัดระบบการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
๒. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนค้อวิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์         
และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาคน และสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้มีการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมกันคิด  
ปรับปรุงพัฒนา  ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร จัดการศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนมีการจัดท าแผนและโครงการเพื่อจัดงบประมาณ 
ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีการจัดท าพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบให้กับนักเรียน ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด จัดท าแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่
เขตรับผิดชอบในแต่ละห้องเรียน โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลทุกวัน 
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ท าให้สภาพแวดล้อม   มีความน่าอยู่ เหมาะสมและปลอดภัย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สะอาดร่มรื่น  โรงเรียน ได้ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และน ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน คณะครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 ของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ให้ครูได้จัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ และเว็บไซต์ทางการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการสอนเสริมในรายวิชาต่าง ๆ  จัดติวเข้มในรายวิชาที่ผู้เรียนจะน าไปสอบ  O-NET  การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้     มีการจัด
สภาพแวดล้อมด้านสถานที่ “น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย” เป็นแหล่งเรียนรู้และกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้ และมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้สื่อ DLIT, Kahoot, Google Application ฯลฯ ระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
 
๓. จุดเด่น  
 โรงเรียนค้อวิทยาคม  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา มีการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ โรงเรียนจะมีเทคนิควิธีที่การหลากหลายรูปแบบ 
เช่น มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่ม มีการน า Social Media ตั้งกลุ่ม Line 
Facebook การติดต่อมาใช้ในการประสานงานในองค์กร เพ่ือความสะดวก ประหยัดและรวดเร็ว  มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ โดยโรงเรียนมีการจัดส่งครูอบรมพัฒนาร้อยละ 100 จากหน่วยงานต่างๆ และมีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 
๔. จุดพัฒนาต่อ 
 ๑. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มากขึ้น 
 ๒. โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
โรงเรียนค้อวิทยาคม ไดจ้ัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้    มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง เช่น การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
กิจกรรมตามหลักสูตร เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด  รกัษาดินแดน กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออก เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการ
วิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เข้าร่วมโครงการการใช้สื่อ KKU และใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลการวิจัยใน 
ชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ ประเมิน พร้อมให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน   
จัดให้มกีารนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถในการก าหนด เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีชั่วโมง PLC มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน เช่น วัดป่าสุทธาวาส และวัดโพธิ์สุม รวมถึงแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในชุมชน  มีการนเิทศภายในเพื่อติดตาม
การเรียนการสอนอยู่เสมอ การมีประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้น
เรียน มีการอบรมคูปองครูตามความสนใจ เพ่ือเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง 
 
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
            จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละหัวข้อ จากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
ทั้งนี ้เพราะ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวน การคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถ น าไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตได้ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง เรียนรู้ที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้  ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงผลการพัฒนามีระดับ
คุณภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ทั้งนี้ สถานศึกษาไดม้ีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยมีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหลังจากชั่วโมงเรียนทฤษฎี ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ท าให้ผู้เรียน มีความความ
กระตือรือร้นในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งครูยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ กล้าแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะและ
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ทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูและผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน ฝ่ายงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม มีการจัดประกวดสื่อในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครู   มีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอย่างเต็มศักยภาพ งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดท าระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ท้ังระบบ
สาย และไร้สาย เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะ
ด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสุข  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  อีกท้ังครูมีพฤติกรรมการสอนที่สร้าง
บรรยากาศให้กับผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการ
ต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูทุกคนมีการพัฒนาการเรียนการสอน จัดท าวิจัยในชั้นเรียนพร้อมทั้งสร้าง
นวัตกรรม 1 ชิ้น/ภาคเรียน สง่ผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ครูมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน มีการด าเนินการ
นิเทศภายในเพ่ือติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือในระดับชั้นที่ท าการสอน เพ่ือพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน มีการอบรมตามความสนใจ เพ่ือ
เน้นการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง 
3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ 
จริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ แสดงถึงผลส าเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนที่ได้รับ
การตรวจประเมินและค าแนะน าจากงานวิจัยและพัฒนาของโรงเรียน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยการหลักสูตรบูรณาการ อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง  ในการจัดการเรียนการสอน   มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เยี่ยมบ้าน  เพ่ือช่วยเหลือแก้ไข  ทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนชัดเจน ตลอดปีการศึกษา   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูได้มีการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจักรสานอุปกรณ์ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครู
พัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพ่ือส่งเสริม ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร่วมกัน 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ: ยอดเยี่ยม 

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

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

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



 

 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

    โรงเรียนค้อวิทยาคมได้ร่วมกันจัดท าแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานั้นสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกัน
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

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



 

 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1 โครงการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
2.2 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา    
2.3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่    
2.4 โครงการพัฒนางานบุคคล    

กลยุทธ์ 3 โรงเรียนสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ทุกระดับภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
             และการมีส่วนร่วม 

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

กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
4.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     
4.2 โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา    
4.3 โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ  
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ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา  2563 
ด้านสถานศึกษา  
ระดับประเทศ 
  รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2563 ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ด้านนักเรียน  
ระดับประเทศ 
 1.  นายชาคริต  กรีสอนคม ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงาน “การท่องอาขยาน เชี่ยวชาญภาษาไทย 
จับใจวรรคทองของสุนทรภู่”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดย
สถาบันสุนทรภู่และกระทรวงวัฒนธรรม 
 2. เด็กหญิงพัณณิตา  จ าปา  ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงาน “การท่องอาขยาน เชี่ยวชาญภาษาไทย 
จับใจวรรคทองของสุนทรภู่”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดย
สถาบันสุนทรภู่และกระทรวงวัฒนธรรม 
 

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
 1. เด็กหญิงน้ าฝน มูลตรีเสา “ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท” กิจกรรม
การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /บุหรี่ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID19) จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 2. เด็กหญิงรสิกา อนุญาหงษ์ “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /บุหรี่ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นครพนม 
 3. เด็กชายศุภโชติ แสนสุขสันติ “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวด
วาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นครพนม 
 4. เด็กหญิงนันธิดา ยลส าอาง “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /บุหรี่ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นครพนม 
 5. เด็กหญิงฑิฆัมพร จันเพ็ญโรจน์ “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวด
วาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นครพนม 
 
 



 

 

 6. เด็กหญิงพัชรพร ตังเขีย “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นครพนม 
 7. นายชาญชัย กันยาตี “ได้รับรางวัล เหรียญทอง” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชน
รู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 8. นายสิทธิกร เถื่อนศร “ได้รับรางวัล เหรียญทอง” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชน
รู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 9.นายอภิชาต สีพารา และ นางสาวจิดารัตน์ อุ่มภูธร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งค า
ประพันธ์ (โคลงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 
 
ด้านคร ู
ระดับประเทศ 

1.นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู 
แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  

     2.นางสาวพัชริน สุวรรณมาโจ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  

     3.นางสาวจุฑามาศ  เครือหว้า ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปการศึกษา 2563 เนื่องในวัน
ครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข -       

     4.นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจนัทร์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ปีท่ี ๑๐) ประจ าปีการศึกษา 2563 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มี
อบายมุข  
          5. นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปการศึกษา 2563 เนื่องใน
วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  



 

 

           6.นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน “การท่องอาขยาน เชี่ยวชาญ
ภาษาไทย จับใจวรรคทองของสุนทรภู่”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ จัดโดยสถาบันสุนทรภู่และกระทรวงวัฒนธรรม 
 

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 

            1.นายเกรียงไกร  ศรไชย ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2563 
            2.นางนันทวันท์  ไชยรัตน์ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2563 
            3.นายเกรียงไกร  ศรไชย  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม    
16 มกราคม 2564 
            4.นางรุ่งนภา  ศรไชย  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม          
16 มกราคม 2564 
            5.นายไพบูลย์   ศิริเวช  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม        
16 มกราคม 2564 
  6.นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน “ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 
1,000 บาท กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID19) 
จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
  7.นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท กิจกรรม
การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /บุหรี่ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม จ านวน 5 คน 
  8.นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพ     ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นครพนม จ านวน 2 คน 

 9.นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่ง
ค าประพันธ์ (โคลงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 
 
ด้านผู้บริหาร   

ระดับประเทศ 
 1. นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล ได้รับรางวัล ผูบ้ริหาร  “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2563 
ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 



 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 483 4 25 43 61 57 76 82 135 2.92 

คณิตศาสตร ์ 550 24 40 68 117 102 81 47 71 2.40 

วิทยาศาสตร ์ 1475 23 106 70 167 171 246 236 456 2.96 

ภาษาต่างประเทศ 422 0 55 40 77 59 42 48 101 2.64 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 665 7 24 45 60 58 104 108 259 3.13 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 333 0 16 17 28 17 28 21 206 3.37 

สุขศึกษและพลศึกษา 665 9 8 21 40 44 99 116 328 3.38 

ศิลปะ 332 0 17 28 19 18 31 33 186 3.30 

รวม 4925 67 291 332 569 526 707 691 1742 2.99 

ร้อยละ 100 1.36 5.91 6.74 11.55 10.68 14.36 14.03 35.37  

 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 476 3 34 25 45 70 79 63 157 2.99 

คณิตศาสตร ์ 528 42 30 68 94 82 83 62 67 2.38 

วิทยาศาสตร ์ 1400 67 163 128 117 161 228 190 346 2.66 

ภาษาต่างประเทศ 481 20 22 40 45 66 82 88 118 2.83 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 647 37 54 39 53 49 100 85 230 2.87 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 325 1 11 13 25 17 31 42 185 3.39 

สุขศึกษาและพลศึกษา 650 19 48 16 29 29 51 40 418 3.33 

ศิลปะ 325 0 1 12 20 28 30 26 208 3.51 

รวม 4832 189 363 341 428 502 684 596 1729 2.91 

ร้อยละ 100 3.91 7.51 7.06 8.86 10.39 14.16 12.33 35.78  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 959 7 59 68 106 127 155 145 292 2.95 

คณิตศาสตร ์ 1078 66 70 136 211 184 164 109 138 2.39 

วิทยาศาสตร ์ 2875 90 269 198 284 332 474 426 802 2.81 

ภาษาต่างประเทศ 903 20 77 80 122 125 124 136 219 2.74 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1312 44 78 84 113 107 204 193 489 3.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 658 1 27 30 53 34 59 63 391 3.38 

สุขศึกษาลัพลศึกษา 1315 28 56 37 69 73 150 156 746 3.36 

ศิลปะ 657 0 18 40 39 46 61 59 394 3.40 

รวม 9757 256 654 673 997 1028 1391 1287 3471 2.95 

ร้อยละ 100 2.62 6.70 6.90 10.22 10.54 14.26 13.19 35.57  

รวมร้อยละ 26.44 73.56  
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  ๒๕๖3 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 


