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     โรงเรียนค้อวิทยาคม 

อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



ค าน า 
 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง   ให้ใช้ มาตรฐานการ 
ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที ่
๕/2๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับ
สถานศึกษาท่ี เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการ ศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

  ดังนั้น  โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖4  เสนอต่อเขตพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับ
สถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 
                     (นายบัลลังก์  มะเจี่ยว) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนค้อวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา   
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖4  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
           (นายเดือน  อนุญาหงษ์) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                        โรงเรียนค้อวิทยาคม 
                      วัน 22 เดือน เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ส่วนที ่                   หน้า 

 บทสรุป 
 ค าน า           
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สารบัญ 
๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        

 ข้อมูลทั่วไป                   1 
 อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)                 2 
 ข้อมูลครูและบุคลากร                  2 
 ข้อมูลนักเรียน                   2 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      3 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ              8 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ           11 
 ผลการประเมินภาพรวม                 14 

     ๓  ภาคผนวก 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา  ๒๕๖4 
 ก าหนดทิศทางองค์การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม/รอบสี่ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
 ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 2563-2564    
 ค าสั่ง 
 ข้อมูลเพ่ิมเติมตามค าแนะน าจากการประเมินภายนอก รอบที่ 4 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
- โครงสร้างการบริหารงาน 
- โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนค้อวิทยาคม 
- ข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 



1 

2 

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

ประวัติการก่อตั้ง 

เมื่อปีการศึกษา  2534  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาด าเนินการเปิดสาขา
โรงเรียน  ณ  ต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  ได้จ านวน 
54 คน  ใช้สถานที่วัดโพธิ์เป็นที่เรียน  โดยมีครูจากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาสอน
และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น “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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๒ อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 2 24 2 - 3 

 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖4  รวม 349 คน   

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

จ านวนห้อง  3 3 3 2 2 2 15 
เพศ ชาย 38 24 25 27 16 12 142 

หญิง 35 29 36 34 33 40 207 
รวม  73 53 61 61 49 52 349 

เฉลี่ยต่อห้อง  24.33 17.67 20.33 30.50 24.50 26.00 23.67 
 
 
 
 
 



3 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

   โรงเรียนค้อวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖1) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น มี
โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดโครงการที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด และมีการบูรณาการให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระ โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถ
ด้านวิชาการ กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและทักษะงานอาชีพ  

โรงเรียนค้อวิทยาคมได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดท า
การส ารวจข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนเป็นรายบุคคล การเลือก
เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นตามความถนัด ความสนใจและตามศักยภาพ เช่น การจัดกิจกรรมชุมนุมแนะแนวที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ฝึกกระบวนการวางแผน 
การท างานเป็นกลุ่ม มีการติดตามผลการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจิตสังคมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษา โรงเรียนได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเบื้องต้นของศาสนาและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยจัด กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและรู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตยในหมู่คณะ 

  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียน  
มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะการทางานเป็นกลุ่มโดยเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรมโรงเรียนมีการส่งเสริมและมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ ปรับปรุง อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น กิจกรรม Big cleaning Day การจัดท าป้ายนิเทศ การแบ่งพ้ืนที่ของนักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดและต้นไม้
ในบริเวณท่ีรับผิดชอบ และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้แก่โรงเรียน การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก การท าความดีด้วย
หัวใจ 

 นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค าปรึกษาในการน านักเรียนไปแข่งขันเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การน านักเรียนไปร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย
จากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมช่อง ONE 31 ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัล
สูงสุด (Jackpot) ซึ่งท าให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาเพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต   
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2. ผลการด าเนินงาน 

           1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อย

ละ 81.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 โดยผลการประเมินการประเมินด้านการอ่าน พบว่า นักเรียนมี
ผลการทดสอบการอ่านในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.95  การประเมินด้านการเขียน พบว่านักเรียนมีผลการ
ทดสอบการเขียนในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.54  การประเมินด้านการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การสื่อสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘6.35 และการประเมินด้านการคิดค านวณ พบว่า ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการคิดค านวณในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.94  จะเห็นได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น นักเรียนสามารถเขียนสื่อสาร
ได้อย่างสร้างสรรค์ อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถจับประเด็นเนื้อหาที่อ่านได้และสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นได้   

     1.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยพิจาณาจากผลการประเมินการอ่านคิด คิดวิเคราะห์และเขียนในปี
การศึกษา 2564 ทั้งสองภาคเรียน ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีผลการประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
73.94 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 65 
                1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลงานจากการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักกระบวนการในการท างานกลุ่ม การประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จ สามารถสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 77.51 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐  
     1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สามารถศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนได้จัดไว้ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า นักเรียน
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
100 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐   
             1.5 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับ 3 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 65.38  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้ร้อยละ 65  ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นจากการทดสอบปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นจากการทดสอบปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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 1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซึ่งจากการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย จะเห็นได้ว่านักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีความสนใจในการที่เลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีความกระตือรือร้นในการเข้ารับ
การแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการให้ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการที่จะด าเนินชีวิตต่อไป
ข้างหน้าให้ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนยังมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน เช่น การ
เพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การท าอาหาร การท าผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น ซึ่งจากผลการ
ประเมินพบว่า ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐   
 
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
             2.1  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เป็นผู้เรียนที่ดี เช่น การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา โดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แต่งกายเหมาะสมและมีมารยาทงามอย่างไทย การเดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย 
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2564 ทั้ง 2 
ภาคเรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.23   
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 
   2.2 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน จากผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า 
ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.42 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 
   2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน มีความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจต่อผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ปัญหาให้ตนเองหรือแนะนาผู้อ่ืนได้  ซ่ึงผลการประเมินด้านการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
98.81 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 
   2.4 ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม   ตลอดจนสร้างความรักสามัคคีในหมู่
คณะ ยอมรับ สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง ให้
แข็งแรง นักเรียนมีสุขภาพดี รู้วิธีการรักษาดูแลตนเอง รับประทานอาหารถูกหลัก น้าหนักสมส่วนและท าให้มี
ความสามารถในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ได้อย่างดี ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ และสังคมเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 
ประเภท  ซ่ึงผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี    
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 81.20  

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

ร้อยละ 65 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 73.94  

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 77.51  

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 65 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 65.38  

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

สรุปผลการประเมิน ร้อยละ  ดีเลิศ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    

๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 97.23  

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 91.42  

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 98.81  

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ร้อยละ 80 ได้
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 98.20  

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 

โรงเรียนค้อวิทยาคม มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ผู้เรียนอ่านคล่องและสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน และมีงานท าที่ดี
ขึ้น  และผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีมารยาทที่ดี  เป็นคนดี
ของสังคม มีระเบียบวินัย มีมารยาท เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องของจิตอาสา  มีกระบวนการด าเนินการที่
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ มีความผูกพันกับบุคคลในท้องถิ่น มีการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับผู้เรียนได้ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมและนักเรียนผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. จุดพัฒนาต่อ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบมีการใช้กระบวนการวิจัยในการ
ด าเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 

 ปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนค้อวิทยาคมได้ด าเนินการวางแผนร่วมกัน  ได้ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  โดยการจัดประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือระดม
ความคิดร่วมกัน  ช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลการจัด
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖4 ที่ผ่านมา โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรทุกคนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องที่จะ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
การวางแผน ปรับปรุงและ พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการศึกษาและด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน โดยด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 2561 สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงสู่อาชีพท้องถิ่น และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน คณะครูทุกคนเข้ารับการพัฒนา การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย จัดระบบการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
๒. ผลการพัฒนา 
           2.1 สถานศึกษาด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
           2.2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคน และสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมกันคิด  ปรับปรุงพัฒนา  ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร จัดการศึกษา และ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา  
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  2.3 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖1 มีการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการโดยจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถและความถนัด 
พร้อมทั้งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่ายการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับภาค สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรปีละ ๑ ครั้ง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  
จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน พัฒนาห้องเรียนให้มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน  
            2.4 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และน ามาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน คณะครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 ของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ให้ครูได้จัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ และเว็บไซต์ทางการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

            2.5  สถานศึกษาได้จัดท าแผนและโครงการเพ่ือจัดงบประมาณ ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดท าพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด จัดท าแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบในแต่ละห้องเรียน โดยมีคณะกรรมการสภา
นักเรียนท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลทุกวัน ท าให้สภาพแวดล้อม   มีความน่าอยู่ เหมาะสมและปลอดภัย 
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักษ์สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สะอาดร่มรื่น การจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านสถานที่ “น่าอยู่ 
น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย” เป็นแหล่งเรียนรู้และกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การใช้สื่อ DLIT, 
Kahoot, Google Application ฯลฯ ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
              2.6 สถานศกึษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD ในทุกห้องเรียน ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อกระจายสัญญาณ 
WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณสถานศึกษา เพ่ือให้ครู นักเรียน สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้
ง่ายขึ้น สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆได้มากข้ึน และน าเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยการจัดท าการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1)มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

2)มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

3)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

4)พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

5)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
๓. จุดเด่น  
 โรงเรียนค้อวิทยาคม  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา มีการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ โรงเรียนจะมีเทคนิควิธีที่การหลากหลายรูปแบบ เช่น มีการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง ประชุมกลุ่ม มีการน า Social Media ตั้งกลุ่ม Line Facebook การ
ติดต่อมาใช้ในการประสานงานในองค์กร เพื่อความสะดวก ประหยัดและรวดเร็ว  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนมีการจัดส่ง
ครูทุกคนเข้ารับอบรมพัฒนา จากหน่วยงานต่างๆ และมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 
๔. จุดพัฒนาต่อ 
 ๑. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา            
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มากขึ้น 
 ๒. โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน            
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
สถานศึกษา ไดจ้ัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้               
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง เช่น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน กิจกรรมตามหลักสูตร เช่น ลูกเสือ-เนตร
นารี  ยุวกาชาด  รักษาดินแดน กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันสุนทร
ภู่ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ครใูช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลการวิจัยใน ชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจ ประเมิน พร้อมให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  จัดให้มีการนิเทศภายในของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถ
ในการก าหนด เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีชั่วโมง PLC มีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน มีการนิเทศภายในเพ่ือติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ การมี
ประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน เพ่ือเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
สภาพจริง 
 
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 

  2.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา โดย
ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหลังจากชั่วโมงเรียนทฤษฎี ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบนี้ท าให้ผู้เรียน มีความความกระตือรือร้นในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังครูยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

 2.2  ครูร้อยละ 96.15 สามารถผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี จัดท าระบบ
โครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ท้ังระบบสาย และไร้สาย เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน โดยสื่อการสอนที่ใช้ ประกอบด้วย ใบงานใบความรู้ แบบฝึก
ทักษะ บัตรภาพ บัตรค า วิดีโอ และเกมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ครูของสถานศึกษาทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ครูทุกคน
ต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดท าการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สถานศึกษา 
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  2.3 ครทูุกคน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการ
สอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้เรียนมี
ความสุข  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  อีกท้ังครูมีพฤติกรรมการสอนที่สร้างบรรยากาศให้กับผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดท าเอกสารในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและน าผลการไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถความต้องการและสภาพ
บริบทของนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลาย
ช่องทาง คือทางโทรศัพท์ ทาง Facebook การจัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีครูทุกคนต้องด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง แล้วจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.4 ครูร้อยละ 96.15 มีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แบ่ง
สัดส่วนของประเมินผลระหว่างภาค และปลายภาคแล้วส่งแผนการวัดประเมินผลต่อฝ่ายวิชาการ โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมิน  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน     
มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 

3.5 ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน มีการด าเนินการนิเทศภายใน
เพ่ือติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน มีการอบรมตามความสนใจ     
เพ่ือเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง 

 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

1)จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ครูร้อยละ 85 ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 100  

2)ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 85 ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 96.15  

3)มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ 85 ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 100  

4)ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ 85 ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 96.15  

5)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 85 ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 100  

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง    
มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ แสดงถึงผลส าเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนที่ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจากงานวิจัยและพัฒนาของ
โรงเรียน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงมี
การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการหลักสูตรบูรณาการ อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง  ในการจัดการ
เรียนการสอน   มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เยี่ยมบ้าน        
เพ่ือช่วยเหลือแก้ไข  ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนชัดเจน ครูได้มีการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
๑. พัฒนาครูให้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
๒. เชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ผู้ปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ: ยอดเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 สถานศึกษามีระบบการบริหารอย่างเป็นระบบ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความส าเร็จของ
องค์กร คือความส าเร็จของคนทุกคน ทั้งองค์กรอย่างรอบด้าน ท างานเป็นทีม ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ 
เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกัน ประชุมชี้แจง แบ่งงาน มีค าสั่งมอบหมาย มีการติดต่อสื่อสาร มีการพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความร่วมมือกันในการ
ท างาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม รายงานผล และน าผลมาเป็นฐานในการพัฒนาตามคุณภาพ
มาตรฐานของโรงเรียนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (PLC)  มีการยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจ จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  และมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงานสู่
การท านวัตกรรมแบบการสอนร่วมกัน แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย  
  การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้ครูทุกคนต้องท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  การจัดท าก าหนดการสอน การจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ PLC  อย่างสม่ าเสมอ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน
ประเมินตนเองให้ผู้บริหารรับทราบและน าผลมาพัฒนาต่อให้เพิ่มขึ้น 
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3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบมีการใช้กระบวนการวิจัยในการ
ด าเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

4. พัฒนาครูให้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

5. เชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ผู้ปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง      
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 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 และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.ก าหนดทิศทางองค์การของส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ก าหนดทิศทางองค์การไว้ ดังนี้ 
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 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (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 

เป๋าประสงค์ (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 ผู้เรียนมีพ้ืนที่ปลอดภัยในการด 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 
 
ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization) 

F-U-N = คนส าราญ งานส าเร็จ  Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
Noble mind = พึงมีคุณธรรม น าจิตใจ 
 

เคร่ืองมือขับเคลื่อนนโยบายและน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยนายศักดา  ชัยภัย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนมพร้อมคณะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์การ เพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยน าแนวคิดและเครื่องมือ "การบริหารจัดการภาครัฐ" หรือ PMQA 
(Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “NKP Education 4.0 Model”  เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด   

 

วัตถุประสงค์ การก าหนด “NKP Education 4.0 Model”   
     (1) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
              (2) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ  ความมั่นใจให้แก่บุคลากรในกระบวนการของการ
บริหารและการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนกลยุทธให้มคีวามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
              (3) เพ่ือให้หน่วยงานในองค์การได้ส่งมอบคุณค่าที่ดีทั้งผลผลิตและบริการด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม/รอบส่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผลการประเมินมาตรฐานภายนอก รอบท่ีสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
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 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.09 ดี 
  
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับคุณภาพ  ดี โดยได้คะแนนร้อยละ 81.09 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               (  )  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา (  ∕ )  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ 5  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 



จุดเด่น 
             1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
             2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
             3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
              1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
              2. ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 
              3. การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัวบ่งชี้  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 
              1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรด าเนินการ
จัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และควรประสานงานร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม แก้ไข
ปัญหา ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนท่าทีในการจัดการความรู้ มีการก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวัง และเกณฑ์การประเมินผล    
จัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม มีการก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม และควรพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน มีการดูแลใกล้ชิด เพื่อปรับพฤติกรรม และโอกาสผู้เรียน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ( Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ถ้ามี) 
- ไม่ปรากฏเด่นชัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินมาตรฐานภายนอก รอบท่ีสี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 503 5 97 59 25 24 45 59 189 2.77 
คณิตศาสตร ์ 542 1 182 40 42 72 44 41 117 2.32 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1509 1 252 138 125 102 165 192 525 2.82 
ภาษาต่างประเทศ 503 0 149 27 32 25 47 59 161 2.62 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 678 5 127 17 105 51 76 102 195 2.74 
การงานอาชีพ 411 0 35 20 59 19 43 33 195 3.11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 700 0 73 37 35 35 31 57 428 3.29 
ศิลปะ 380 0 63 24 61 16 34 24 156 2.83 
รวม 5198 12 978 362 484 344 485 567 1966 2.82 
ร้อยละ 100 0.23 18.81 6.96 9.31 6.62 9.33 10.91 37.82  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 540 6 36 16 25 27 82 72 276 3.30 
คณิตศาสตร ์ 526 0 57 49 65 71 112 41 131 2.74 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1354 0 93 80 85 101 163 187 645 3.22 
ภาษาต่างประเทศ 512 0 74 20 48 32 67 57 214 3.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 652 0 57 32 65 28 80 83 307 3.16 
การงานอาชีพ 394 0 12 13 36 24 37 48 224 3.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 676 0 36 8 26 12 35 49 510 3.62 
ศิลปะ 366 0 21 28 31 43 50 48 145 3.09 
รวม 5020 6 386 246 381 338 626 585 2452 3.21 
ร้อยละ 100 0.12 7.69 4.90 7.59 6.73 12.47 11.65 48.84  

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ จ านวน 
ระดับผลการเรียน 

�̅� 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาษาไทย 1,043 11 133 75 50 51 127 131 465 3.04 
คณิตศาสตร ์ 1,065 1 239 89 107 143 156 82 248 2.53 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,854 1 345 218 210 203 328 379 1,170 3.01 
ภาษาต่างประเทศ 1,012 0 223 47 80 57 114 116 375 2.81 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1,330 5 184 49 170 79 156 185 502 2.95 
การงานอาชีพ 798 0 47 33 95 43 80 81 419 3.25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1,372 0 109 45 61 47 66 106 938 3.45 
ศิลปะ 744 0 84 52 92 59 84 72 301 2.96 
รวม 10,218 18 1,364 608 865 682 1,111 1,152 4,418 3.01 
ร้อยละ 100 0.18 13.35 5.95 8.47 6.67 10.87 11.27 43.24  

รวมร้อยละ 27.95 72.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.ผลการทดสอบระดับชาติส าหรับผู้เรียน 
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6.ผลงานเชิงประจักษ ์

ปีการศึกษา 2563-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา  2563 
ด้านสถานศึกษา  
ระดับประเทศ 
  รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2563 ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ด้านนักเรียน  
ระดับประเทศ 
 1.  นายชาคริต  กรีสอนคม ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงาน “การท่องอาขยาน เชี่ยวชาญภาษาไทย จับใจ
วรรคทองของสุนทรภู่”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสถาบันสุนทรภู่
และกระทรวงวัฒนธรรม 
 2. เด็กหญิงพัณณิตา  จ าปา  ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงาน “การท่องอาขยาน เชี่ยวชาญภาษาไทย จับใจ
วรรคทองของสุนทรภู่”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสถาบันสุนทรภู่
และกระทรวงวัฒนธรรม 

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
 1. เด็กหญิงน้ าฝน มูลตรีเสา “ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท” กิจกรรมการ
ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /บุหรี่ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม 
 2. เด็กหญิงรสิกา อนุญาหงษ์ “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ใน
หัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 3. เด็กชายศุภโชติ แสนสุขสันติ “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 4. เด็กหญิงนันธิดา ยลส าอาง “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 5. เด็กหญิงฑิฆัมพร จันเพ็ญโรจน์ “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 6. เด็กหญิงพัชรพร ตังเขีย “ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ใน
หัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 7. นายชาญชัย กันยาตี “ได้รับรางวัล เหรียญทอง” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทัน
ภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 
 8. นายสิทธิกร เถื่อนศร “ได้รับรางวัล เหรียญทอง” กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทัน
ภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม 



 9.นายอภิชาต สีพารา และ นางสาวจิดารัตน์ อุ่มภูธร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ 
(โคลงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 
 
ด้านครู 
ระดับประเทศ 

1.นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู 
แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  

     2.นางสาวพัชริน สุวรรณมาโจ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  

     3.นางสาวจุฑามาศ  เครือหว้า ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข -       

     4.นางสาวเสาวณีย์ สิทธิจนัทร์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (ปีท่ี ๑๐) ประจ าปีการศึกษา 2563 เนื่องใน
วันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  
          5. นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปการศึกษา 2563 เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 จัดท าโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  
           6.นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน “การท่องอาขยาน เชี่ยวชาญภาษาไทย 
จับใจวรรคทองของสุนทรภู่”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสถาบัน
สุนทรภู่และกระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 

            1.นายเกรียงไกร  ศรไชย ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม 
  7.นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล ชมเชย เงินรางวัล 300 บาท กิจกรรมการ
ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /บุหรี่ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครพนม จ านวน 5 คน 
  8.นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวาดภาพ     
ในหัวข้อ เยาวชนรู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม จ านวน 2 คน 

 9.นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งค า
ประพันธ์ (โคลงสี่สุภาพ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 
 
ด้านผู้บริหาร   

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



ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา  2564 
 
ด้านสถานศึกษา  
ระดับประเทศ 
  1. รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2563 ปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
           2. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ด้านนักเรียน  
ระดับประเทศ 

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

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

3. นางสาววิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ ร่วมตอบปัญหาภาษาไทยคว้าทุนฯ 96,000 บาท รายการเก่งจริงชิงค่า
เทอม   ช่อง one 31 

4. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์ รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 
2564 ในหัวข้อ “น้ าพระราชหฤทัยต่อชาวราชมงคล มากล้นร าพัน”จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รางวัลชมเชย 

5. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์ รางวัลเข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โครงการเท่
อย่างไทยโดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 49 ประจ าปี 2565 

ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
1. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์ รางวัลชมเชยการประกวดบทกลอน ระดับมัธยมศึกษาโครงการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จากจังหวัดนครพนม 
2. นายกรวิชญ์ อนุญาหงษ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทย จังหวัดนครพนม "ร้อย

หลากพรรณรายผ้าไทยนครพนม ในการจัดงาน Nakhon Phanom Festival 2022 ตอน สายลมแห่งความทรงจ า 
 
ด้านครู 
ระดับประเทศ 

1. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาวิชาภาษาไทยจากรายการเก่งจริงชิงค่า
เทอมช่อง ONE 31 ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลสูงสุด (Jackpot) 

2. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 
2565 ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “น้ าพระราชหฤทัยต่อชาวราชมงคล มากล้นร าพัน”จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร รางวัลชมเชย 

3. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนการแข่งขันการอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด 
1. นางนันทวันท์ ไชยรัตน์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทย จังหวัดนครพนม "ร้อยหลาก 

พรรณรายผ้าไทยนครพนม ในการจัดงาน Nakhon Phanom Festival 2022ตอน สายลมแห่งความทรงจ า รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ2   

2. นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาโครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จากจังหวัดนครพนม รางวัลชมเชย 
           3.นางสาวปรางทิพย์ วิดีศิริศักดิ์  ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ งานวันครู อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  
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 
 
ด้านผู้บริหาร   

ระดับประเทศ 
 1. นายบลัลังก์  มะเจี่ยว  ผู้บรหิาร  “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2564 ปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ข้อมูลเพ่ิมเติมจากข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินภายนอก รอบท่ี 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์  

  ดี เก่ง เคร่งวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
  4. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
  กลยุทธ์ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 3 โรงเรียนสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ทุกระดับภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
                             และการมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

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  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.9  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
1.11โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต      
1.12 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา     
1.13 โครงการห้องสมุด 3 ดี    
1.14 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4   



1.15 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้      
1.16 โครงการโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม   
1.17 โครงการกิจกรรมนักเรียน     
1.18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรักษาดินแดน    
1.19 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา   
1.20 โครงการพัฒนาประชาธิปไตย    
1.21 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด          
1.22 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ            
1.23 โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง     
1.24 โครงการพัฒนาวงดุริยางค์        
1.25 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 4 H      
1.26 โครงการเปิดบ้านวิชาการ     
1.27  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      
1.28  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
1.29 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา        
1.30 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน       

 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 โครงการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
2.2 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา    
2.3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่    
2.4 โครงการพัฒนางานบุคคล    

 
กลยุทธ์ 3 โรงเรียนสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ทุกระดับภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
             และการมีส่วนร่วม 

3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

4.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     
4.2 โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา    
4.3 โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารโรงเรียนค้อวิทยาคม 
 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม 
              นายบัลลังก์   มะเจ่ียว 
 
 

 
 
 
 
 

ชมรมผู้ปกครอง 
คร-ูศิษย์เก่า 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 
ท่ัวไป 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 



คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนค้อวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบัลลังก์  มะเจี่ยว 
กรรมการและเลขานุการ 

นายเดือน อนุญาหงษ์ 
ประธานกรรมการ 

นายค าฟอง  ธรรมมา 
ผู้แทนผู้ปกครอง 

นายเกรียงไกร  ศรไชย 
กรรมการผู้แทนครู 

นายจันทะคาด  อุท ากา 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 

พระเลิศพร ธมฺ มวโร 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

 

นายกาศ  เตยชันชะ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

พระชูศักดิ์  โชติวโร 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

 

นายอดุลย์  ไพรสณฑ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายสาริกา อนุญาหงษ์ 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

 

นายสมคิด  อนุญาหงษ์ 
กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 

 

นางสาววิลัยวรรณ  อนุญาหงษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายเนียน  สุขวัญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายวิมาลย์  อนุญาหงษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นางถาวร  เกษเพชร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



หลักสูตรโรงเรียนค้อวทิยาคม   
 
 
 
 
 



 

 

 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
                  

รายการ ชื่อแบบอาคาร ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
(บาท) 

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 

 
ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 

 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 
  ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน   5  เครื่อง 
  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ   จ านวน   10   เครื่อง 
 
 
 
 



 

 

 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหลง่เรียนรู้ 

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

ทุกวันที่เปิดท าการ
เรียนการสอน 

 

   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/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 

 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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
1. ข้อมูลการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 62 คน    จบการศึกษา จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 52 คน    จบการศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ข้อมูลการย้ายสถานศึกษา 

     มีนักเรียนย้ายสถานศึกษา จ านวน  1  คน 

3. ข้อมูลการลาออก 

    มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลาออก จ านวน 3 ราย 

4. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 

     ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน   

 
 


