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ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

๙๗.๑๕ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

๑.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
-กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๒.โครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรียน 
๓.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านดนตรี 
๔.โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
๕.โครงการส่งเสริมพัฒนา
กิจการนักเรียน 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๗.๑๕ 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ           

๑๐๐.๐๐ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  

๘๙.๙๒ 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  ๑๐๐.๐๐ 
๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

๘๘.๕๙ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้จัดท าโครงการและกิจกรรมในด้านผู้เรียนมีสุขภาพและออกก าลังกาย  
มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนจากสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าของตนเองมีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด กิจกรรมรณรงค ์เรื่อง การดูแลสุขภาพ   
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๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ

ด้านการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
โดยรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้องและรักษาระเบียบวินัยในการท างาน และรู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน ท าให้ผลการปฏิบัติงาน
ออกมาอย่างน่าภูมิใจ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่าง
มีเหตุผล สามารถสร้างผลงานและได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่ง ขันมากมายทั้งในด้านศิลปะ  ดนตรี 
และกีฬา เพ่ือฝึกให้นักเรียนสนใจในด้านสุขภาพและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียนเอง ส่งผลให้นักเรียนดูแล
สุขภาพและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตน
จากสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนก าหนดแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย เพ่ือพัฒนาสุขภาพของผู้เรียน ได้แก ่จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพ ด้านการมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ควรจัดกิจกรรมในการเพ่ิมน้ าหนัก ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายท่ีต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานและติดตามผลส าเร็จที่ได้แก้ไข กระตุ้นเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และในด้านสุขนิสัย 
ควรกระตุน้หรือมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ด้านข้อมูลสารสนเทศสถิติการเจ็บป่วย
การใช้ห้องพยาบาล ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง กิจกรรมอบรมจริยธรรม  กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านดนตรีกีฬา เพ่ือประเมินผู้เรียนตามที่ก าหนด 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘๙.๙๒ มฐ. ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
-กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวันระพี 
-กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐสภา 
-กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวันรัฐธรรมนูญ 
-กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 
-กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทาง
วิชาการ 
โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม วันส าคัญ และ
ความสัมพนัธ์กับชุมชน 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

๘๔.๐๓ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๘๔.๙๒ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

๘๓.๐๘ 
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ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

   -กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์
กับชุมชน 
โครงการส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนกิจกรรมลูกเสือ–เนตร
นารี 
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี 
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมนิทรรศการโครงงาน 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
โครงการเสริมสร้างอาชีพและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมด้านเกษตรกรรม 
-กิจกรรมธนาคารขยะ 
-กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
-กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
โครงการส่งเสริมพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 
-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมความ
ประพฤติและระเบียบวินัย
นักเรียน 
-กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
-กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
ในโรงเรียน 
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๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมในด้านผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมี

ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยมีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมวันส าคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเอ้ือ

อาทรผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักรู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒   อยู่ในระดับ ดมีาก 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมควรเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ และให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน ควรส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างจริงจัง  และติดตามผลจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้แก้ไขพฤติกรรมของตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

๘๘.๕๙ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปกิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน   
- สรุปกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด  
- สรุปกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์
และปรับปรุงพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์   
- สรุปกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้บริการ ICT นอก
เวลาเรียน   
- สรุปกิจกรรมซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
 
 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๘๑.๓๗ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

๙๓.๓๕ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 

๙๔.๖๘ 
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๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้จัดท ากิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้
สามารถน าเสนอผลงานได้ส่งเสริมทักษะการอ่าน ให้สามารถคิดวิเคราะห์และน าเสนอผลงานในของการบันทึก
เนื้อหาจากการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดตั้งค าถามแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มโดยท าโครงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบหมายงานให้นักเรียน
ค้นคว้าจากห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการสร้างสื่อเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ห้องสมุดมีการจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

   -  หลักฐาน  ร่องรอย   
การเข้าร่วมหรือมีส่วน
ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านกิจกรรมห้องสมุด
สถิติการใช้ห้องสมุดของ
ผู้เรียน  แบบบันทึกการ
อ่าน  แบบบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้  การบันทึก
รายการลงในทะเบียน
หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสิ่งพิมพ์ที่ผู้เรียนอ่าน   
การบันทึกรายการลงใน
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาของครู 
- การสัมภาษณ์  การ
สอบถาม  ผู้เรียน  ครู  
ผู้ปกครอง  และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
- ผลงาน ชิ้นงาน   
โครงงานของผู้เรียน 
- รางวัลผลงานดีเด่นด้าน
การใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียน เช่น  วุฒิบัตร  
เกียรติบัตร  โล่  เป็นต้น 
-  สมุดบันทึก  โล่  เกียรติ
บัตร  รางวัล   ภาพถ่าย 
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หนังสือเล่มน้อย หนังสือเล่มโปรด ให้ความรู้หน้าเสาธง กิจกรรมเปิดโลกวิชาการมีการแสดงผลงานนักเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้บริการ ICT นอกเวลาเรียน กิจกรรมซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 

๒. ผลการพัฒนา 

 จากการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต่ างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของ
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการ
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอก
สถานที่ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับ ดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ควรก าหนดให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะ 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและพัฒนาการจัดท าโครงงานของกลุ่มสาระให้มีความหลากหลายและเพ่ิมโอกาสให้
นักเรียน มีโอกาสได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี โดยวิทยากรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ให้ผู้เรียน มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่
สอดแทรกการอ่าน การค้นคว้า กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมตอบปัญหาห้องสมุด 
กิจกรรมการน าเสนอผลงานในคอมพิวเตอร์ มีการจัดกิจกรรมนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี
การทดสอบผู้เรียนด้วยการคิด เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน การตอบค าถามของ
นักเรียน ตามที่ก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียน การฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจน
มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและผู้อ่ืนได้ ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนควรมีการ
ปรับปรุงและมีสื่อคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน และปรับปรุงให้มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการค้นคว้า มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยและมีสิ่งจูงใจให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล   

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

๘๗.๐๗ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

๑.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

๘๔.๙๘ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ  

๘๓.๐๘ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๘๘.๐๒ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ จัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมการเล่าเรื่อง การเขียนเรียงความ เรื่องสั้น ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้  โดยท าโครงงานในรายวิชา
ต่างๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานการงานพ้ืนฐานอาชีพ การจัดการเรียนรู้แบบ
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กระบวนการแก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน สถานศึกษาจัดกิจกรรมยอดนักอ่านให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์
เรื่องท่ีได้อ่านสรุปเป็นใจความส าคัญและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการจัดโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการข้ึนมา 
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิด ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่ าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล จึง
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔   อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด  

เพ่ือพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ในทุกรายวิชา  และทุก
กิจกรรม และควรท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ mind map, การสอนแบบโครงงาน  เป็น
ต้น และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมิน
ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๖๕.๓๔ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
 
 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๙๘.๗๘ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๙๖.๖๘ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๒๓.๒๑ 
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ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

   - กิจกรรมส่งเสริมยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียน
รวม 
-รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
สถานศึกษา 
- การประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน 
- การจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- สารสนเทศผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันฐานในแต่
ละกลุ่มสาระ 
- สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของ
สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

   - บันทึกการสัมภาษณ์
ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี 
- สรุปผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- รายงานผลการ
ทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.)  ของ
ผู้เรียนชั้นที่มีการ
ทดสอบท้ัง ๘  กลุ่ม
สาระ  ในปีปัจจุบัน 
และปีท่ีผ่านมา 
- รายงานเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.)ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา  ทั้ง  ๘  
กลุ่มสาระ  ในปีปัจจุบัน 
และปีท่ีผ่านมา 
- กิจกรรมติวเข้ม
วิชาการ ม.๓ม.๖ เตรียม
ความพร้อมสู่ (O-NET) 
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๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร จัดกิจกรรมโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่ม
สาระ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาการจัดการเรียนรวมอย่างเป็นระบบสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรและการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์โดยจัดกิจกรรม
โครงงานและโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมซ่อมเสริมแก่นักเรียน 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระ มีพัฒนาการในด้านความรู้และทักษะการ
ท างานที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด รวมไปถึงผลการทดสอบระดับชาติไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕  อยู่ในระดับ ดี 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรปรับปรุงพัฒนาด้านกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนากิจกรรมที่เน้นการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนจากการจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเขียนเรื่องหรือ
ข้อความที่ได้จากการอ่านอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีผลการประเมินสูงขึ้นกว่าเดิม 

ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากการเรียนรู้จากการสอนของครูแล้ว จ าเป็นต้องให้นักเรียนใช้
ความคิดจากการปฏิบัติจริงให้สัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนควรได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง เพ่ือแก้ปัญหาหรือเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตของผู้เรียน จึงเป็นสิ่งที่มี
ความหมายต่อ การด าเนินการชี้วัดของผู้เรียนอย่างแท้จริง เมื่อออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างสมดุล ในเชิงพหุปัญญาผู้เรียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข  การวัดผลการเรียนรู้ก็จ าเป็นต้องปรับให้
สอดคล้องกันด้วย การวัดและประเมินโดยใช้แบบทดสอบเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆอีกที่สามารถ
วัดได้แน่นอนยิ่งขึ้น เช่น การสังเกตขณะผู้เรียนปฏิบัติงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่
สร้างขึ้น การพิจารณาจากบันทึกของผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในเรื่องต่างๆที่แสดงให้เห็นถึง
คุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้เรียน การประเมินตามแนวทางดังกล่าวจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินผลการ
เรียนของผู้เรียนเป็นอย่างดีเป็นการประเมินรอบด้านและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ  

๙๗.๙๑ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

๑.โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
-เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ 
-แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
๒.โครงการแนะแนวเพ่ือการ
พัฒนา 
-กิจกรรมพัฒนาระบบการ
แนะแนว 
-กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๓.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
กลุ่มสาระ 
๔.กิจกรรมธนาคารขยะ   
๕.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  
๖.โครงงานเลี้ยงปลาดุก   
๗.กจิกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๙๖.๗๗ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๘.๖๗ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๙๗.๓๔ 

 
 

๑. วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ได้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของนักเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

๒. ผลการพัฒนา 
        จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือฝึกทักษะการท างาน รักการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งผลให้นักเรียนวางแผนการท างาน
และท างานเสร็จอย่างมุ่งมั่น พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึก
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ที่ตนเองสนใจและสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนในการ
ท างาน มีความรอบคอบเอาใจใส่  ขยัน อดทน จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๖  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายที่

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ วางแผนการท างานและด า เนินการตาม
แผนอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะจนงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้ที่ตนเองสนใจ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๙๓.๗๕ 
มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 

๑.โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.โครงการเสริมสร้าง
บุคลากรแห่งการเรียนรู้ 
๔.โครงการพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและ
งานวัดผล 
๕.โครงการพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียน
รวม 
๖.โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 
๗.โครงการพัฒนางานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  

๙๓.๗๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   

๙๓.๗๕ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้  

๙๓.๗๕ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

๙๖.๘๘ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน  

๙๓.๗๕ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  

๑๐๐.๐๐ 
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ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา และจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 

๙๖.๘๘   

 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนทุกคน ให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลโดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา เพ่ิมพูนความรู้ เน้นการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยการจัดท าระเบียนสะสมนักเรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน 
เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดท า จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน  

 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินการ ท าให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง 

ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรโดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ มาออกแบบ 
วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  และประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๗  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมควรก าหนดให้ครูมีการวางแผนการจัดท าแผนการจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ

เนื้อหารายวิชาบูรณาการโครงงานระหว่างกลุ่มสาระให้มากข้ึน และกระบวนการเรียนรู้ควรเน้นกระบวนการคิด
ให้หลากหลายมากขึ้น ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงพัฒนากระบวนการวัด
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นครูควรให้
ความส าคัญกับการบันทึกหลังสอนให้มากขึ้น  โดยบันทึกใน ๓ ประเด็นหลัก คือ พฤติกรรมนักเรียนในขณะที่
สอนใน ชั่วโมง/คาบ นั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนั้นและจุดที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนรู้ที่ใช้เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการสอนซ่อมเสริมการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ
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การท าวิจัยชั้นเรียนควรมีนวัตกรรมรวบรวมไว้กับงานวิจัยเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนมาตรฐานทุกภาคเรียน  เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

๑. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.โครงการพัฒนางานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 
๓. โครงการพัฒนางาน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
งานการเงิน การบัญชี การ
พัสดุและสินทรัพย์ 
๔.โครงการระดม
ทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษา 
๕. โครงการปรับภูมิทัศน์
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
๖. โครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

๓ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

๕ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  

๕ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๕ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  

๕ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการด าเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้บริหารจัดให้ครูทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์วิพากษ์การ

ท างาน ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนางานปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขในปีต่อไปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การเป็นอย่างดี อาจมีการปรับได้ตามสภาพปัจจุบันแต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
โรงเรียนมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโรงเรียนยังมีโอกาสได้เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมการประสานงาน
ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนต่างๆ ด้วยตนเองและได้น ากิจกรรม
เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับครูเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นต่อไป 

 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรม โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความเป็นประชาธิปไตย ให้อิสระในการเสนอ 

ความคิดเห็น ครูได้รับโอกาสพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและโรงเรียนได้มีโอกาสเป็นเครือข่ายทางวิชาการกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้าง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ โรงเรียนควร
ก าหนดให้มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประจ าปีอย่างจริงจังเป็นปัจจุบัน ควรมีการกระจาย
บุคลากรช่วยงานของโรงเรียนตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรก าหนดให้มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประจ าปีอย่างจริงจังเป็น

ปัจจุบัน ควรมีการกระจายบุคลากรช่วยงานของโรงเรียนตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ควรมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนด  

๕ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-ประเมินหลักสูตร 
-ปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานการจัดท า
หลักสูตร 
-จัดพิมพ์หลักสูตร 
โครงการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมการจัดสรรทุน
เพ่ือการศึกษา 
โครงการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม  
วันส าคัญ และ
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-กิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อน การด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      

๕ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

๕ 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

   โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนและงานวัดผล 
-กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ 
-กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทาง
วิชาการ 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านกีฬา-กรีฑา 
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชน 
โครงการเสริมสร้างอาชีพ
และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมด้านเกษตรกรรม 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านดนตรี 
-กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
-กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมความ
ประพฤติและระเบียบวินัย
นักเรียน 
-กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา-  แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 - แผนปฏิบัติการประจ าปี   
โครงการ/กิจกรรม 
-  แผนการจัดการเรียนรู้ 
-  เอกสารรายงานการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-  บันทึกรายงานการ
ประชุม  ค าสั่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

   -  แบบส ารวจความพึง
พอใจ  รายงานสรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ 
-  ป้ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ป้ายจัดโครงสร้าง
องค์กร 
-  ป้าย/บอร์ดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ป้าย/บอร์ดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  เอกสารหลักฐานที่แสดง
ถึงระบบเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
-  สมุดบันทึกการประชุม
ผู้ปกครอง  สมุดบันทึก
การประชุมภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครอง บันทึกรายงาน
การประชุม  ค าสั่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-  ผลการรายงานประจ าปี
ของโรงเรียน 
 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยศึกษาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด และร่วมพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชุน เช่น  โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวัน
ส าคัญ และความสัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมรับนักเรียนใหม่ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทาง
วิชาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ฯลฯ 
 

๒. ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนท าให้

คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๓  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่
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การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ และระเบียบอ่ืนๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนนิงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยผู้ปกครอง 
ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙   อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมหรือโครงการ การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้และควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชน  ผู้ปกครอง และ
ควรแนะน าให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มากข้ึน 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

๕ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

๑.โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.โครงงานส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๓. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. โครงการพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและ
งานวัดผล  
๕. โครงการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระ 
๖. โครงการ
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนขาด
แคลน 
 

๑๐.๒ จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ  

๕ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน  

๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  

๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

๕ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๕ 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

   ๗. โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม  วัน
ส าคัญและความสัมพันธ์
กับชุมชน 
๘.โครงการความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา 
๙.โครงการความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้มีการจัดตั้งคณะท างาน  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ  สถานศึกษามีการประชุมวางแผนการด าเนินงานโดยได้ก าหนดกิจกรรมส าหรับพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านโดยการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรและได้จัดท าแบบประเมินการใช้
หลักสูตรกับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง มีการนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบเพ่ือน าผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ช่วยให้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นได้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตาม
จุดเน้นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน แสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สะท้อน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพ น าผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ มาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสม่ าเสมอ 
ดูแลช่วยเหลือคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๐   
ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมควรพัฒนาเพิ่มเติมในหลักสูตรโดยจะต้องเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น
ให้เห็นเด่นชัดมากกว่านี้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติใน



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๙ : โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
 

ชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

๔ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  
๑.กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน 
๒.กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์
ห้องสมุด 
๓.กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานห้องสมุด 
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้บริการ ICT นอกเวลา
เรียน 
๕. กิจกรรมส่งเสริม
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๖. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
๗. กิจกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
๘. กิจกรรมพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา 
-ค าสั่งปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
-อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน  

๕ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในสถานศึกษา มีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาเขตรับผิดชอบ  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
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เรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน พัฒนาห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าให้มีประสิทธิภาพ 
 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียงใช้การได้ดีน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การ
บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของนักเรียนและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และสนับสนุนให้นักเรียนใช้บริการสื่อ เทคโนโลยี  อินเตอร์เน็ตในแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น และมี
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๕ มาตรฐานที่ ๔ 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

๑.รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๒.แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๓.แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โรงเรียนหนอง
โสนพิทยาคม ๒๕๕๙-
๒๕๖๒ 
๓.ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนหนองโสนพิทยา
คม ๒๕๕๙ 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  

๕ 
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๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ในการบริหารจัดการ มีการ
ติดตามและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วมีการน าผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการ
พัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมควรจัดท ามาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจน มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ
คุณภายภายใน และประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา น าเสนอรายงาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ
ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

-แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์
ห้องสมุด 
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๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔  - กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานห้องสมุด 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้บริการ ICT นอกเวลา
เรียน 
- กิจกรรมส่งเสริม
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
- รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- เอกสารแสดงขั้นตอน
การด าเนินงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
- รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ทะเบียนการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ 
เช่น ภาพถ่าย แผ่นพับ 
แถบวิดีทัศน์ 
 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง  และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  เช่น อ่าน
หนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียน ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้
โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ศึกษาหาข้อมูล ศูนย์การศึกษา สถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น 
๒. ผลการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ 
จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
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บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับดีเยี่ยม 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา และด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและควรมีการประเมินความพึงพอใจทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

๕ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

๑.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านดนตรี 
๒. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกรีฑา – กีฬา  
๓. โครงการเสริมสร้างอาชีพ
และวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

๕ 

 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้นโดยจัดให้มี โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกรีฑา–กีฬา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี โครงการเสริมสร้างอาชีพและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดผลประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรทุกรายวิชาทุก
โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรภายนอก ร่วมคิดร่วมเสนอเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ทุกโครงการมีความสอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรและผู้เรียนได้
ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด มีการนิเทศติดตามจากผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ ในแต่ละปีจะมีการ
รายงานและสรุปผลการด าเนินโรงการ/กิจกรรม ร่วมกันรวบรวมคะแนนและสรุปผลเสนอผู้บริหาร มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อน ามาพัฒนางานในปีถัดไป 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา 
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และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสัมมาคารวะ เคารพและปฏิบัติตามระเบียบของสังคม ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทยรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาที่นับถือเชิดชูสถาบัน 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการส่งเสริมความสามารถพิเศษของ
ผู้เรียน ด้านกีฬา/ดนตรี/นาฏศิลป์ อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผลงานเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาควรสร้างนักเรียนที่เป็นแกนน าด้านคุณธรรม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา รวมทั้งนักเรียนแกนน าด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในปีถั ดไปและ
เป็นผู้น าประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ให้สังคมภายนอกได้รับรู้  มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษและมีคุณธรรมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียน 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 

- การสอบถาม  สัมภาษณ์  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  
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๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายพัฒนาดี
ขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๔ คณะกรรมการสถานศึกษา   
ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
ผู้เกี่ยวข้อง 
- หลักฐาน  ร่องรอยการ
วิเคราะห์นโยบายของต้น
สังกัดจุดเน้นตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการ
จัดท าแผนงาน   
- เอกสารแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี   
-  ข้อมูลจากการนิเทศ
ติดตามผลการด าเนินงาน 
- รายงานสรุปการประเมิน
โครงการหรือรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
- รายงานการประชุม  
บันทึกการประชุมของงาน
ที่เก่ียวข้อง 
-  แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- ข้อมูลการสอบถามความ
พึงพอใจครู  ผู้บริหาร  
นักเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โครงการห้องเรียนทวิศึกษา โรงเรียนส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พบว่ามี
ความต้องการส่งเสริมนักเรียนในด้านที่นักเรียนชื่นชอบและถนัด จึงจัดโครงการห้องเรียน ทวิศึกษาเน้นด้าน
อาชีพและเทคโนโลยี  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและเหมาะสมกับสภาพชุมชน นักเรียนได้มีโอกาส
แสดงความสามารถเต็มศักยภาพ โครงการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กีฬากรีฑานักเรียน ประกวดวงดนตรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างบูรณาการ  
มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โครงการสอบวัดความรู้หลักธรรม
ศึกษา  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดให้นักเรียน ได้สอบนักธรรม โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมชุมนุม  นักเรียน
สามารถเลือกชุมนุมได้ตามความถนัดและความสนใจ คนละ ๑ ชุมนุม โดยมีครูที่ปรึกษาชุมนุม นักเรียน
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สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ให้ความรู้และค าแนะน า การจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ ตามประเพณี ได้แก่ วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ  วันลอยกระทง  วันเด็กแห่งชาติ  นักเรียนทุกคนมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมในการท าบุญตามโอกาส นอกจากนี้ ยังสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์   และเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้ครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรม
เรื่อง การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  (Case Study) ท าให้ครูที่ปรึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับครูแนะ
แนว เพ่ือหาแนวทางจัดกิจกรรมแก้ไข/ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เพ่ือการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม และงานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน
ตามแบบการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือให้ประสบการณ์แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนให้มีความ
เป็นประชาธิปไตย 
๒. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ เข้มแข็งและทั่วถึง มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ /ดนตรี/นาฏศิลป์และกีฬา/นันทนาการ  
มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตย อยู่ในระดับดีมาก 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องและควรมีการประเมินความ  
พึงพอใจของผู้เรียนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 


