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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ดวยโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเปนการรายงานผลการ

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประจำปการศึกษา 256๓ ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการจำเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพความสำเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเปาหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และเพื่อใหการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ของโรงเรียน

หนองปรือพิทยาคมที่สะทอนคุณภาพผูเรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเปนประโยชนตอการ

นำไปใชพัฒนาการศึกษาในปการศกึษาตอไป และเตรียมรับการประเมินคณุภาพตอไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ไดพิจารณาเห็นชอบ ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เรียบรอยแลว 

 

 
 
        (นายสรศกัดิ์  ไสยะหุต) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทสรุปของผูบริหาร 

              โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เปนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ นที ่ ๑ (โรงเรียนใน
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ตั้งอยู ที่ 
๕๕๖ หมู ๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อเมื่อวันที่ ๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีจำนวนนักเรียน 
๒๓๗ คน จำนวนบุคลากร ๑๘ คน ผูอำนวยการโรงเรียน ชื่อ  นางสาวเพยาว วงศาโรจน  โทร. 061-5514011  
e-mail pruepit@gmail.com website www.npp.ac.th    

 จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ในมาตรฐานที่ 
๑ คุณภาพผูเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับดีเลิศ โดยในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบวา 
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณตาม
เกณฑของแตละระดับชั้น อยูในระดับดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา สามารถนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม อีก
ทั้งยังมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
อยูในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไปในทุกรายวิชา รอยละ ๘๑.๒๕ และจาการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ผลปรากฏวา เนื่องจากมีขอจำกัดดานการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ     โควิด–19 ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ดังนั้น สทศ. จึงไดดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปที่เกี ่ยวของกับการจัดการสอบโอเน็ต สำหรับปการศึกษา 2563 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่มี
ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตางๆ โดยใหเปนสิทธิสวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ที่จะเขา
รับการทดสอบตามความสมัครใจ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมไมมีนักเรียน
สมัครใจเขาทดสอบ มีเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เขาทดสอบระดับชาติเทานั้น ผลทดสอบของผูเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ นอกจากนี้ผูเรียนยังมีความรูทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น และมีทักษะในการทำงานประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย อยูในระดับยอดเยี่ยม ในดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยมีการปฏิบัติตาม
คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน คือ วินัย ซื่อสัตย ขยัน รับผิดชอบ และพอเพียง มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย รวมถึงมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของ
ผูอื่น สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายได ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีสมรรถภาพ
รางกายที่ดีตามเกณฑของกรมอนามัย มีสุขภาพจิต อารมณ และสังคมที่ดีตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต และ
สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
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  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ จากการดำเนินงานพัฒนาในดานกระบวนการบริหาร
และการจัดการ สงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับยอดเย่ียม โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบโดยแบงโครงสรางการบริหารเปน ๔ ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารงานงบประมาณและ
การเงิน ฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารงานทั่วไป ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีสวนรวม, 
การพัฒนากระบวนการ P D C A มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
และสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนปฏิบัติการประจำปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและความตองการพัฒนาผูเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนและ
ทองถิ่น มีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายสามารถชวยพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหนง สามารถใชความรูความสามรถในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ โดยการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเดน คือ มี
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการจัด
ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ สามารถใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรูเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สงผลใหผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยูในระดับ ดีเลิศ โดยครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 
ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สำคัญ มีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมดานสติปญญาของผูเรียนตามระดับ
ความสามรถ ใชสื่อและเทคโนโลยีรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผล
พัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเทคนิคการปกครองชั้นเรียน และทีการใหขอมูลยอนกลับ
เพื่อใหผูเรียนนำไปใชในการพัฒนาตนเอง 
 มาตรฐานที ่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จากการ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ อยู ในระดับ ยอดเยี ่ยม โดยครูมี
กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง การมีคุณธรรมความดี 
ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดนอยลง ครูสามารถใหขอมูล เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ในฐานะที่โรงเรียน
เปนศูนยการเรียนรูโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และขับเคลื่อนสูชุมชน และจากการประเมินคุณภาพภายใน ปรากฏวา 
มาตรฐานที่ ๔ ดานคุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา มีผลการประเมินอยูใน
ระดับยอดเย่ียม 
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 จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง ๔ มาตรฐาน ผลปรากฏวา มีผลการประเมินในภาพ
รวมอยูใน ระดับ “ ดีเลิศ” 
 อนึ่งดวยโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เปนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุนที่ ๑ ในพระราชดำริของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคที ่จะทรงสืบสาน             
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสรางคนดีของบานเมือง 
พรอมทั้งมีพระราโชบายดานการศึกษา มุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ไดแก  

๑. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง ตองมีความรูความเขาใจที่มีตอชาติบานเมือง  ยึดมั่นในศาสนา 
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และมีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ใหรูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ
ที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิดที่ชั่ว เพ่ือสรางคนดีใหแกบานเมือง 

๓. มีงานทำ มีอาชีพ ตองใหเด็กรักงาน สูงาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมใหเรียนรูการทำงาน ใหสามารถ
เลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได 

๔. เปนพลเมืองดี การเปนพลเมืองดีเปนหนาที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการตอง
สงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทำหนาที่พลเมืองดี การเปนพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้อ
อาทร ตองทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ” 

โดยโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  ไดบริหารจัดการมุงสรางพื้นฐานใหกับผูเรียนตามพระราโขบายดาน
การศึกษาดังกลาว  โดยยึด 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ ตามนโยบายของโครงการกองทุนการศึกษา ในพระราชดำริ                 
ซึ่ง 3  เสาหลัก ไดแก  1. ใหเด็กไดเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ   

  2. ใหเด็กสำเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ   
  3. ใหปลูกฝงวินัย คุณธรรมจริยธรรม   

5 กลยุทธ ประกอบดวย  
กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลยุทธที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
กลยุทธที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ 

 สำหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมไดวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติใหเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาใหกับนักเรียนเพื่อใหมีความพรอมตอ
การศึกษาที่ดี และสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปนสำคัญ 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม มีผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพของผูเรียน      ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        ดี 

   ๑.๑.1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดี 

   ๑.๑.๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

ดี 

   ๑.๑.๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ 
   ๑.๑.๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
   ๑.๑.๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กำลังพัฒนา 
   ๑.๑.๖. มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ 

๑. ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน     ยอดเย่ียม 
   ๑.๒.๑. การมีคณุลกัษณะและคานิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนด   ยอดเย่ียม 
   ๑.๒.๒. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเย่ียม 

   ๑.๒.๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
   ๑.๒.๔. สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

   ๑.๑.๕. การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ       ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใช 
ในชีวิตได ดีเลิศ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

๓.๖ มีนวัตกรรม หรืองานวิจัยการจัดการเรียนการสอน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา  

ยอดเยี่ยม 

4.1 มีการดำเนินการคุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา ยอดเย่ียม 

4.2  มีการดำเนินการคุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาสูชุมชน 

ยอดเย่ียม 
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ขอมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ 

ประเด็นพิจารณา กลยุทธ /โครงการ 
หลักฐานเชิงประจักษ/ 

ผลงานท่ีเกี่ยวของ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1. มีความสามารถในการอาน            
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

กลยุทธที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลการประเมินการอาน การ
เขียนได ทุกระดับชั้น 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา 

กลยุทธที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลการทดสอบ O-Net 
- ผลสัมฤทธิ์ทุกระดับชั้น 
- ผลงานนักเรียน 

๓. มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

กลยุทธที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
- ผลงานในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร,หองวิทยาศาสตร,
หองสมุดและหองปฏิบัติการ
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

๔. มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กลยุทธที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
- ผลงานในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร,หองวิทยาศาสตร,
หองสมุดและหองปฏิบัติการ
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

๕. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

กลยุทธที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ 
โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

- สวนเกษตรพอเพียง เชน การ
เผาถานน้ำสมควันไม,  
การเลี้ยงเปด,เลี้ยงไก,หมูปา
,ปลาชนิดตางๆและการปลูก
พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด 
- การแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ 
- ผลงานของนักเรียน 
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ประเด็นพิจารณา กลยุทธ /โครงการ หลักฐานเชิงประจักษ/ 
ผลงานท่ีเกี่ยวของ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
๑. การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดี

งามตามที่สถานศึกษากำหนด   

กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
โครงการเสริมสรางทักษะชีว ิตและทักษะ
อาชีพ 

- รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการฯ 
- ผลการประเมินพฤติกรรมบงชี้
ตามอัตลักษณคณุธรรม 
- ภาพกิจกรรม 
 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน

ไทย 

กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม 

- ผลการประเมินพฤติกรรมบงชี้
ตามอัตลักษณคณุธรรม 
- ภาพกิจกรรม 

๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
โครงการเสริมสรางทักษะชีว ิตและทักษะ
อาชีพ 

- ผลการประเมินพฤติกรรมบงชี้
ตามอัตลักษณคณุธรรม 
- ภาพกิจกรรม 
 

๔. สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
โครงการเสริมสรางทักษะชีว ิตและทักษะ
อาชีพ 

- ผลการประเมิน SDQ และ EQ 
- บันทึกน้ำหนัก/สวนสูง 
- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

 



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ฌ 

ประเด็นพิจารณา กลยุทธ /โครงการ หลักฐานเชิงประจักษ/ 
ผลงานท่ีเกี่ยวของ 

๕. การปฏิบัติตนดานคุณธรรม

จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม 

- รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการฯ 
- ผลการประเมินพฤติกรรมบงชี้
ตามอัตลักษณคณุธรรม 
- ภาพกิจกรรม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

กลยุทธที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำป 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพ

ของสถานศกึษา 

กลยุทธที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำป 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

กลยุทธที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบ 

 คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำป 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 

กลยุทธที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

- หองปฏิบัติการตางๆ เชน 
หองสมุด หองปฏิบัติการ 
- แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 

 



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ญ 

ประเด็นพิจารณา กลยุทธ /โครงการ หลักฐานเชิงประจักษ/ 
ผลงานท่ีเกี่ยวของ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

กลยุทธที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

- ขอมูลสารสนเทศตางๆของ
ประชาสัมพันธโรงเรียน เชน  
เว็บไซตของโรงเรียน,facebook 
ของโรงเรียน และระบบ
เทคโนโลยีอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลงานนักเรียน/ครู 
- ภาพกิจกรรม  

๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- แหลงเรียนรูภายในและนอก
โรงเรียน 
- ภาพกิจกรรม  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

- รายงานการเย่ียมนักเรียน 
- การคัดกรองนักเรียน 
- รายงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- รายงานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให

ขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

- รายงานผลการดำเนินการตาม
โครงการฯ 
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศกึษา (SAR) 

๓.๖ มีนวัตกรรม หรืองานวิจัยการ

จัดการเรียนการสอน 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 

- รายงานผลการดำเนินการตาม
โครงการฯ 
- นวัตกรรม/ผลงานครู 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 

 



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ฎ 

ประเด็นพิจารณา กลยุทธ /โครงการ หลักฐานเชิงประจักษ/ 
ผลงานท่ีเกี่ยวของ 

มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
4.1 มีการดำเนินการคุณธรรมความดี 

ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียน

โครงการกองทนุการศึกษา 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
โครงการเสริมสรางทักษะชีว ิตและทักษะ
อาชีพ 
กลยุทธที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ 

- รายงานผลการดำเนินการตาม
โครงการฯ 
- ผลการประเมินพฤติกรรมบงชี้
ตามอัตลักษณคณุธรรม 
 

4.2  มีการดำเนินการคุณธรรมความดี 

ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียน

โครงการกองทนุการศึกษาสูชุมชน 

กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
กลยุทธที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ 

- รายงานผลการดำเนินการตาม
โครงการฯ 
- ผลการประเมินพฤติกรรมบงชี้
ตามอัตลักษณคณุธรรม 
 

 
 
 
 



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ฏ 
 

จุดเดน 
  จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนท้ังดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ปรากฏผลวาผูเรียนมีผลการเรียนตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาตางประเทศ และผูเรียน มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว นอกจากนี้ผูเรียนมีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากำหนดโดยมีการปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนอยูในระดับยอดเย่ียม 
  มีระบบการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ยึดหลักบริหารอยางมีสวนรวม มีหลักสูตรสถานศกึษาที่
เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง 
ความตองการ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู เรียน และตรงกับบริบทของชุมชน ใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู มีการบริหารการจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ครูมีกระบวนการพัฒนา และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเร ียนที่
สงเสริมและตอบสนอง การมีคุณธรรมความดีสามารถทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้นและพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคลดนอยลง โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูโรงเรียนคณุธรรม จริยธรรม และสามารถขับเคลื่อนสูชุมชน 
 
จุดควรพัฒนา 
  ผู เร ียนควรไดร ับการพัฒนาในการอาน การเขียน สื ่อสารภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาเพิ่มมากขึ้น  ระบบการสื่อสารภายในองคกรควรมี
ความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น  ครูสอนไมตรงเอกสาขาวิชา ไมตรงตามความสามารถของตนเอง ครูควรใช
กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 และควรสงเสริมการสรางเครอืขายคุณธรรม จริยธรรมไปสูโรงเรียนและชุมชนรอบขางเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ฐ 
 

คำนำ 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๓ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เกิดจากการสรุปผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนที่สะทอนใหเห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน โดยการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาขั ้นพื้นฐาน จำนวน ๓ มาตรฐาน และ ๑ มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดขึ้น ไดแก มาตรฐานที่ ๑ ดาน

คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และมาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการ

กองทุนการศึกษา ที่นำเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอันประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานของ

สถานศึกษา และ ๑) ระบบคุณภาพของมาตรฐานสถานศึกษา ๒) ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ ๓) 

แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น โดยผานกระบวนแตงตั้งคณะทำงาน การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การ

เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และไดนำเสนอขอมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอขอบคุณผูที่เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากร และ

ผูที่มีสวนเก่ียวของที่ใหความสำคัญ และใหความรวมมือทุกขั้นตอน จนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สำเร็จไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะเปนสารสนเทศที่สำคัญ ใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 

               โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 

 

 

 
 



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ฑ 

สารบัญ 

           หนา 

ความเห็นชองของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ      ก 
บทสรุปของผูบริหาร         ข 
สรุปผลการดำเนินงาน         จ 
คำนำ           ฐ 
สารบัญ           ฑ 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน         ๑ 

ขอมูลทั่วไป         ๑ 
ขอมูลบุคลากรของสถานศกึษา       ๑ 
ขอมูลนักเรียน         ๑ 
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน      ๒ 

สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๔ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผูเรียน        ๔ 

  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๙ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ   ๑๒ 
  มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริฯ    ๑๔ 
สวนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนา       ๑๙ 
  จุดเดน และจุดควรพัฒนา        ๑๙ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต       ๒๐ 
สวนที่ 4 ภาคผนวก         ๒๑ 

ภาคผนวก ก - คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๒๒   
ภาคผนวก ข - ประกาศโรงเรียนเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาฯ    ๒๕  
ภาคผนวก ค - ประกาศโรงเรียนเรื่องกำหนดเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาฯ  ๒๙  
ภาคผนวก ง - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       ๓๓ 
ภาคผนวก จ - ขอมูล สถิติตางๆที่เก่ียวของ      ๓๗ 
ภาคผนวก ฉ - การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๔๐ 
ภาคผนวก ช - ภาพกิจกรรม                                        ๔๒ 
 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 
 

 
 

สวนที่ ๑  
ขอมูลพื้นฐาน 

 
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เปนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุนที่ ๑ (โรงเรียนในพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ตั้งอยูที่ ๕๕๖ หมู ๔ ตำบล
หนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ โทร. 061-5514011  e-mail pruepit@gmail.com website www.npp.ac.th  
 

ช่ือผูบริหารโรงเรียน นางสาวเพยาว วงศาโรจน   เบอรโทรศัพท ๐๘๙-๙๒๘๕๓๐๖ 
 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
ขอมูลนักเรียน 
 

 ระดับช้ันเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวมทั้งหมด 

จำนวนหอง ๒ ๒ ๒ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑๒ 
เพศ ชาย 2๕ 1๙ 1๓ 54 ๒๐ 1๖ ๒๒ 51 103 

หญิง 1๘ ๑๕ ๒๔ 59 2๐ ๑๙ ๒๕ 84 14๔ 
รวม ๔๓ ๓๔ 37 11๔ 4๑ ๓๕ ๔๗ 12๓ 23๗ 

 
สภาพบริบทของโรงเรียน 
 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ประจำอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เปด
ทำการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ประเภทนักเรียนไป-กลับ เปดรับ
นักเรียนทั้งหญิงและชาย โดยในปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไดจัดแผนการเรียนเปน วิทย-คณิต และศิลป-อาชีพ 
รวม ๑๒ หองเรียน  
 ในสวนของการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม แบงโครงสรางการบริหารเปน ๔ ฝาย 
ไดแก ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารงานงบประมาณและการเงิน ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารงาน
ทั่วไป ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมสีวนรวม, การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A 
 

บุคคลากร ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ครูธุรการ รวม (คน) 
ปการศึกษา  

256๓ 

 

1 
 

1๑ 
 

3 
 

๒ 
 

1 
 

๑๘ 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๒ 
 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวช้ีวัดและกลยุทธของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน  
 :   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เปนสถานศึกษาสรางคนดี มีคุณภาพ และสืบสานงานพระราชดำริ ตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

๑.พัฒนาและสงเสริมครู-บุคลากรทางการศึกษาใหประสิทธิภาพ คุณภาพ และสมรรถนะทางวิชาชีพ 
๒.พัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีความรูความสามารถ และคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรการศกึษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
๓.พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน และคุณคาตอสังคม 
๔.พัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕..นำหลักธรรมาภิบาล และหลักการมีสวนรวมมาเปนฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

เปาประสงค 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสิทธิภาพ และเปน

คนดีแบบอยางแกนักเรียนและชุมชน 
๒.นักเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึนกวาเดิม 
๓.นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนด และมีคุณคาตอตนอง ครอบครัว และสังคมเพิ่มข้ึน

กวาเดิม 
๔.นักเรียนเปนผูมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ระบบการบริหารจัดการศึกษา เนนหลักธรรมาภิบาลโดยใชโรงเรียนเปนฐานและใหภาคีเครือขายมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา  
 

ตัวช้ีวัด 
๑.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒.รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
๓ รอยละของผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณคาที่สูงขึ้น 
๔.รอยละของผูเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.รอยละของการพัฒนาสภาพของโรงเรียนที่สวยงาม รมรื่น นาดู นาอยู นาเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓ 
 

 

 
กลยุทธ 
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  โครงการ พัฒนาบุคลากร 
กลยุทธที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
  โครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบ คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธที่ ๔ การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
  โครงการ เสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
กลยุทธที่ ๕ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
  โครงการ บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

 
ภาพความสำเร็จโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

โรงเรียนมีผูเรียน ครู ผูบริหารท่ีดี มีคุณภาพ และคุณคาตอบานเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๔ 
 

 

สวนที่ 2 
ผลการประเมินมาตรฐานกรศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ดำเนินการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน 

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปการศึกษา 256๓  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปการศึกษา 256๓ ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
 

คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ดานคณุภาพของผูเรียน 87.9 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 88.43 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 88.2 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียน    

                  โครงการกองทุนการศึกษา 

91.37 

 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
 

87.18 ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผูเรียน   
 ๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ๒. วิธีการพฒันา/กระบวนการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของ
ผูเรียน      มกีารจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยโรงเรียนได
จัดกิจกรรม/ โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน เชน การจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรยีนรู 
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงงานนักเรียนการแขงขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการติวเขม
กิจกรรมการติวเขม  (O-NET) กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร เปนตน 
  ในสวนของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น โรงเรียนไดจัดการเรียนการ
สอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่มีคุณธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไวในหลักสูตร นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
กิจกรรมจิตอาสาสูชุมชน กิจกรรมสงเสริมการเขารวมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม ๓ พัฒนา 
พัฒนาคุณธรรมปลูกฝงจิตสำนึก พัฒนาความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาคุณคาจิตสาธารณะ กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เปนตน 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๕ 
 

 

  ๒.๒ ผลการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินภายใน ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพของผูเรียน      ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        ดี 

1. มีความสามารถในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
 

1. ผูเรียนรอยละ ๗๘ มีผลการประเมินความสามารถใน  
การอานเขียน และสื่อสารภาษาไทยอยูในระดับดีขึ้นไป  

ดี 

2. ผูเรียนรอยละ 71.64 มีความสามารถในการอาน การ
เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษอยูในระดับดีข้ึนไป  

ดี 

3. ผูเรียนรอยละ 83.61 มีความสามารถในการคิดคำนวณ  
ในรายวิชาคณติศาสตร ระดับดีข้ึนไป  

ดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา 

ผูเรียนรอยละ 77.03 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตางๆได
อยางเหมาะสม ระดับดีขึ้นไป 

ดี 

๓. มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

ผูเรียนรอยละ 99.58 มีผลงานการสรางนวัตกรรมจากการ
เรียน การทำกิจกรรม ชุมนุม หรือโครงงาน มีการนำไปใช
และเผยแพร 

ยอดเย่ียม 

๔. มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผูเรียนรอยละ 73.74 มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ 

ดี 

๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผูเรียนรอยละ ๘๑.๒๕ มีผลการเรียนตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป
ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษาฯสุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ และ
ภาษาตางประเทศ 

ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  ม.๖ ของ
สถานศึกษาต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รอยละ 
26.39  

กำลังพัฒนา 

๖. มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

ผูเรียนรอยละ 89.41 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ดีเลิศ 

ผูเรียนรอยละ 99.58 มีความรู ทักษะในการทำงาน
ประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

คุณภาพ 
๑. ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     ยอดเย่ียม 
๑. การมีคณุลักษณะและ
คานิยมที่ดีงามตามที่
สถานศึกษากำหนด   

ผูเรียนรอยละ 9๘.๗๓ มีผลการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ
และคานิยมที่ดีอยูในระดับ 2 ขึ้นไป 

ยอดเย่ียม 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและ
ความเปนไทย 
 
 

ผูเรียนรอยละ 97.02 มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาไทย 

ยอดเย่ียม 

ผูเรียนรอยละ 96.35 มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นความ
เปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย 

ยอดเย่ียม 

ผูเรียนรอยละ 97.97 มีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยอดเย่ียม 

๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและ
หลากหลาย 

ผูเรียนรอยละ 100 ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูอื่น 
สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายได 

ยอดเย่ียม 

๔. สุขภาวะทางรางกาย  และ
จิตสังคม 
 
 

ผูเรียนรอยละ ๘๖.๙๑ มีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑของ 
กรมอนามยั 

ดีเลิศ 

ผูเรียนรอยละ 89.56 มีสมรรถภาพรางกายที่ดีตามเกณฑ
ของกรมอนามัย 

ดีเลิศ 

ผูเรียนรอยละ 90.47 มีสุขภาพจิต อารมณ และสังคมที่ดี
ตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต 

ยอดเย่ียม 

ผูเรียนรอยละ 94.05 สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

ยอดเย่ียม 

๕. การปฏิบัติตนดานคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

นักเรียน รอยละ ๙๘.๗๓ มีพฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  

ยอดเย่ียม 

นักเรียนรอยละ ๙๖ มีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ
ของสถานศกึษา วินัย ขยัน ซื่อสัตย รับผิดชอบ พอเพียง 

ยอดเย่ียม 

 
  จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน ในดานของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลปรากฏวา ผูเรียนมี
ความสามารถมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณคิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา และนำไปประยุกตใชในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม อยูใน
ระดับดี   สามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
อยูในระดับยอดเยี่ยม มีผลการเรียนตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไปในทุกรายวิชารอยละ ๘๑.๒๕ และผลทดสอบระดับชาติ 
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(O-NET) ผลปรากฏวา เนื่องจากสถานการณโควิด ๑๙ ระบาดหนักจึงทำใหนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ ไมสมัคร
ใจเขาทดสอบ มีเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เขาทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 26.39  นากจากนี้ผูเรียนยังมี
ทักษะการสรางผลงาน การสรางนวัตกรรมจากการเรียน การทำกิจกรรม ชุมนุม หรือโครงงาน มีการนำไปใชและ
เผยแพร มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน และมีทักษะในการทำงาน
ประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย อยูในระดับดีเลิศ 
  ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยมีการ
ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน คือ วินัย ซื่อสัตย ขยัน รับผิดชอบ และพอเพียง มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย รวมถึงมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย และเห็นคุณคา
เกี่ยวกับภูมิปญญาไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยอมรับเหตุผล ความ
คิดเห็นของผูอื ่น สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายได ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑของ 
กรมอนามัย มีสมรรถภาพรางกายที่ดีตามเกณฑของกรมอนามัย มีสุขภาพจิต อารมณ และสังคมที่ดีตามเกณฑของ
กรมสุขภาพจิต และสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ และจากการประเมินคุณภาพภายใน ปรากฏวา มาตรฐานที่ ๑ ดาน
คุณภาพของผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ 
 ๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- ผลงาน/นวัตกรรมท่ีผูเรียนสรางข้ึน    
-    เกียรติบัตร โลรางวัล 
- คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
-    ผลทดสอบระดับชาติ 
- โครงงานคุณธรรม     
-    ผลการประเมิน SDQ 
- ขอมูลดานสุขภาพของผูเรียน    
-    รายงานกิจกรรม/ โครงการ 
- ภาพกิจกรรม 

๓. จุดเดน 
  จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนท้ังดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ปรากฏผลที่เปนจุดเดน คือ ผูเรียนรอยละ ๘๑.๒๕ มีผลการเรียนตั้งแตระดับ ๒ ขึ ้นไปในรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศกึษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาตางประเทศ และผูเรียน
รอยละ  94.50 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที ่สูงขึ ้น ซึ่งสูงกวา
เปาหมายที่กำหนดไว นอกจากนี้ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยมีการปฏิบัติตาม
คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนอยูในระดับยอดเย่ียม 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในการอาน การเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห  คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
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๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 - จัดโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและผลการทดสอบระดับชาติ เชน 
  ๑. การจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู   
  ๒. การสรางเครื่องมือวัดผลประเมนิผล 
  ๓. การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน    
  ๔. โครงงานนักเรียน 
    ๕. การแขงขันทักษะทางวิชาการ     
  ๖. กิจกรรมการติวเขม (O-NET) 
  ๗. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร     
  ๘. กิจกรรมคายคณิตศาสตรสัมพันธ 
  ๙. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร     
  ๑๐. เคมีหนารู 
  ๑๑. มหกรรมวิทยาศาตรและเทคโนโลยี    
  ๑๒. วิทยาศาตรกับภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๑๓. สงเสริมทักษะการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ   
  ๑๔. เรียนรูวัฒนธรรมตะวันตก 
  ๑๕. English on Monday     
  ๑๖. English is fun 
  ๑๗. ภาษาพาเพลิน      
  ๑๘. บูรณาการ EMS (วิทย, คณิต, อังกฤษ) 
  ๑๙. สงเสริมทักษะการเรียนรูทักษะการเลนกีตา   
  ๒๐. สงเสริมดานวงโยทาทิต 
  ๒๑. สงเสริมทักษะการเรียนรูทัศนศิลปภาพจิตกรรม   
  ๒๒. สงเสริมการเรียนรูดานรวมวงปพาทย 
  ๒๓. สงเสริมพัฒนาการฝกทักษะการงาน    
  ๒๔. สงเสริมความปลอดภัยการใชรถ 
  ๒๕. ประกวดมารยาทไทย      
  ๒๖. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ๒๗. วิทยากรทองถิ่น      
  ๒๘. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
  ๒๙. กิจกรรมพัฒนาหองสมุด     
  ๓๐. สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 
  ๓๑. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น    
  ๓๒. จิตอาสาสูชุมชน    
  ๓๓. กิจกรรม 3 พัฒนา      
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  ๓๔. กิจกรรมพัฒนาคุณคาสูสาธารณะ 
  ๓๕. กิจกรรมแกนนำคนดี      
  ๓๖. หาดาวขอทำดี 
  ๓๗. กิจกรรมวิถีชีวิตสูชุมชน    

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๒. วิธีการพฒันา/กระบวนการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ                 
พันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจนสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ และความตองการของชุมชนทองถิ ่น มีการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาครบฝาย ๔ ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ และฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนอยางครบรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ มเปาหมาย มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที ่หลากหลายสามารถชวยพัฒนา 
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ ในสวนของการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนไดสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการอบรม สัมมนา ทั้งทางตรง และในระบบออนไลน เพื ่อนำความรู ที ่ไดรับมาพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ทันสมัย และสพดวกตอการใชงาน 
 ๒.๒ ผลการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

โรงเรียนมเีปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่กำหนดไวตรง
กับแผนการศึกษาชาติ และสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่นอยางถูกตอง ชัดเจน 

ดีเลิศ 
87.06 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีและใชแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
เครื่องมือการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ เนนการมี
สวนรวม 

ดีเลิศ 
89.41 

โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 
89.41 

โรงเรียนมีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาครบฝาย 4 ฝาย และนำผลไป
ใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดีเลิศ 
85.88 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

ดีเลิศ 
89.41 

โรงเรียนมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายสามารถชวย
พัฒนา สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
91.76 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรรอยละ ๘๐ ไดรับการสงเสริมใหเขาอบรม/
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูและ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 
89.41 

โรงเรียนมีการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และ
มีการสรุปองคความรูที่ไดจากการทำ PLC อยางชัดเจน 

ดีเลิศ 
84.71 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพและมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 
88.24 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน 

ดีเลิศ 
89.41 

  จาการดำเนินงานพัฒนาในดานกระบวนการบริหารและการจัดการ สงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในอยู ในระดับยอดเยี่ยม โดยโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีการกำหนดเปาหมาย 
วิสัยทัศน และพันธกิจที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความตองการพัฒนาผูเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ ่น มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายสามารถชวยพัฒนา 
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรูและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตามมาตรฐานตำแหนง สามารถใชความรูความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
คุณภาพ มีการจัดขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ สามารถใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มี
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรูเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 ๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  - โครงสรางของโรงเรียน 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  - แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
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  - หลักสูตรทองถ่ิน 
  - ดอกปรือสาร 
  - แบบบันทึกการอบรม สัมมนา อบรมออนไลน ของครแูละบุคลากร 
  - แบบสรุปผล PLC 
  - ระบบสารสนเทศนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
  - เว็บไซตโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
  - เฟสบุคโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
  - รายงานกิจกรรม/ โครงการที่เก่ียวของ 
  - ภาพกิจกรรมตางๆ 
๓. จุดเดน 
  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีระบบการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ยึดหลักบริหารอยางมสีวน
รวม มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ระบบการสื่อสารภายในองคกรควรมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น 
๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 - จัดโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ เชน 
  ๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
  ๒. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ๓. การสรางเครื่องมือวัดผลประเมนิผล 
  ๔. การทำแผนการจัดการเรียนรู 
  ๕. กิจกรรมนิเทศการสอน 
  ๖. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
  ๘. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ๙. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๐. กิจกรรมสงเสริมอาชีพและหารายไดระหวางเรียน 
  ๑๑. ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป 
  ๑๒. การจัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  ๑๓. การอนุรักษ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณปูโภค 
  ๑๔. งานการเงนิ บัญชี พัสดุ และการระดมทุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  ๑๕. สรางขวัญ กำลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติ 
  ๑๖. พัฒนาครูดานวิชาการ 
  ๑๗. พัฒนาครูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑๘. ศึกษาดูงาน 
  ๑๙. การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ๒. วิธีการพฒันา/กระบวนการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลอง

กับบริบทของชุมชนและทองถิ่น โดยจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายสามารถชวยพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนมี

คุณภาพ และจัดทำหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชสื่อเทคโนโลยี แหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน จัดกระบวนการเรียนการ

สอนในรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรูไดดวยตนเอง เชน 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการ

กระบวนการจัดการเรียนรู โดยการจัดกระบวนการเรียนรู ครูจะวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และบูรณาการกับหลักสูตรทองถิ ่น จากนั้นจึง

ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด และสอดแทรก

ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตเขาไปดวย สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เปดโอกาส

ใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที ่หลากหลาย แสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยี สรุปองคความรูไดดวยตนเอง ฝกทักษะการแสดงออก นำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็น โดยมี

การเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ มีการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของ

ผูเรียนอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และใหขอมูลยอนกลับแก

ผูเรียนเพื ่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ครูทุกคนไดจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน ตามรายวิชาที่

ปฏิบัติการสอนในปการศึกษานั้นๆ เพ่ือศึกษาวิธีการและนำผลการวิจัยมาใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนตอไป โดยทางโรงเรียนไดมีการนิเทศ กำกับ ติดตามกระบวนการจัด การเรียนการสอนของครูอยางเปน

ประจำทุกภาคเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนไดสนับสนุนใหครูสรางชุมชน แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) โดยครูไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันแกไขปญหาและหาแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนประจำทุก

สัปดาห 
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 ๒.๒ ผลการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ      ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

ครูรอยละ 85.88 จัดกระบวนการเรียนรูที่ผาน
กระบวนการคิดและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง และมีการตรวจสอบและประเมิน
ความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง 
ความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน 

ยอดเย่ียม 
90.59 

 
๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่
เอ้ือตอการเรียนรู 

ครูรอยละ 89.41 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมและเอ้ือตอการ
เรียนรู 

ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ครูรอยละ 89.41 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการ
จัด การเรียนรู 

ดีเลิศ 

ครูรอยละ 88.24  มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีเทคนิคการ
ปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธที่สงเสริมการเรียนรู
ใหแกผูเรียน 

ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำ
ผลมาพัฒนาผูเรียน 

ครูรอยละ 89.41 มีการวัดผลประเมินผลผูเรียนดวย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ดีเลิศ 

ครูรอยละ 89.41 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูเกี่ยวของมี 
สวนรวมในการวัดและประเมินผล 

ดีเลิศ 

ครูรอยละ 87.06 ใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูเรียนนำไปใช
ในการพัฒนาตนเอง 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

ครูรอยละ 85.88 เขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ระหวางครูและผูเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู 

ดีเลิศ 

๓.๖ มีนวัตกรรม หรืองานวิจัย
การจัดการเรียนการสอน 

ครูรอยละ 8๗.๐๖ มีการใชนวัตกรรม หรืองานวิจัยการ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

ดีเลิศ 
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  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยูในระดับ ดีเลิศ โดยครูมีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และสมรรถนะที่สำคัญ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมดานสติปญญาของผูเรียนตามระดับความสามรถ ใชสื่อและเทคโนโลยีรวมทั้งภูมิ
ปญญาทองถิ่นประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย มีเทคนิคการปกครองชั้นเรียน และทีการใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูเรียนนำไปใชในการ
พัฒนาตนเอง 
 ๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   - หลักสูตรสถานศึกษา 
   - หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
   - ขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   - สื่อนวัตกรรมของครู 
   - งานวิจัยในชั้นเรียน 
   - แผนการจัดการเรียนรูของครู 
   - บันทึกหลังการสอนของครู 
   - แบบวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
   - การอบรมพัฒนาตนเองของครู 
   - สรุปผลการนิเทศการสอน 
   - หองสมุดและสารสนเทศเก่ียวกับการใชหองสมุด 
   - รายงานกิจกรรม/โครงกการที่เก่ียวของ 
   - ภาพกิจกรรมตางๆ 
๓. จุดเดน 
  ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง ความตองการ ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผูเรียน และตรงกับบริบทของชุมชน ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ทั ้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู มีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ครูสอนไมตรงเอก ไมตรงตามความสามารถของตนเอง ครูควรใชกระบวนการ Active Learning ในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดทกัษะกำรเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 - สงเสริมใหครูเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ เพ่ือนำความรูมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 - จัดโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน 
  ๑. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนวัดผล 
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  ๒. สื่อสรางสรรควิทยาศาสตร 
  ๓. วิทยาศาตรกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๔. คายคณิตศาตรสัมพันธ 
  ๕. สงเสริมทักษะการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ 
  ๖. เรียนรูวัฒนธรรมตะวันตก 
  ๗. English on Monday 
  ๘. English is fun 
  ๙. ภาษาพาเพลิน 
  ๑๐. บูรณาการ EMS (วิทย, คณิต, อังกฤษ) 
  ๑๑. พัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  ๑๒. สงเสริมทักษะการเรียนรูทักษะการเลนกีตา 
  ๑๓. สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ 
  ๑๔. กิจกรรมนิเทศการสอน 
   ๑๕. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
  ๑๖. กิจกรรมการวัดและประเมินผล 
มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
 ๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๒. วิธีการพฒันา/กระบวนการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมไดดำเนินการจจัดทำโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเปนการสงเสริมใหผู บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม อยางมีกระบวนการ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองคุณธรรมความดีตามแนว
พระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคลดนอยลง และสามารถใหขอมูลกับชาวบาน หมูบาน ชุมชนและองคกรตางๆในพื้นที่ใกลเคียงกับ
โรงเรียน ในฐานะโรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูโรงเรียนคณุธรรม จริยธรรม และยังสามารถขับเคลื่อนเครือขาย  
 ๒.๒ ผลการพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 91.37 ยอดเยี่ยม 

  4.1 มีการดำเนินการคุณธรรม
ความดี ตามโครงการ
พระราชดำริโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา 

ครูรอยละ 92.94 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนรอยละ 88.24 มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพิ่มข้ึน 
และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดนอยลง ดีเลิศ 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๑๖ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
คุณภาพ 

 ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง 
การมคีุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียน
โครงการกองทนุการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
91.76 

4.2  มีการดำเนินการคุณธรรม
ความดี ตามโครงการ
พระราชดำริโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษาสูชุมชน 

โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมสู
ชุมชน 

ดีเลิศ 
89.41 

โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนเครือขายคุณธรรมของโรงเรียน
โครงการกองทนุการศึกษาสูชุมชน 

ยอดเยี่ยม 
94.12 

  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีตามแนว
พระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ อยูในระดับ ยอด
เยี่ยม โดยครูมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง การ
มีคุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และสามารถพัฒนาใหผูเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดนอยลง ครูสามารถใหขอมูล เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ในฐานะที่โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และขับเคลื่อนสูชุมชน และจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปรากฏวา มาตรฐานที่ ๔ ดานคณุธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม  
๓. จุดเดน 
  ครูมีกระบวนการพัฒนา และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง การมีคุณธรรมความดี
สามารถทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลดนอยลง โรงเรียนเปนศูนย
การเรียนรูโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และสามารถขับเคลื่อนสูชุมชน 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ควรสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรมไปสูโรงเรียน และชุมชนรอบๆอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบรีุ         
เพ่ิมมากขึ้น 
๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 - จัดโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสงเสริมคุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา เชน 
  ๑. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนตนแบบคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมปลูกฝงจิตสำนึก 
  ๓. กิจกรรมพัฒนาความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  ๔. กิจกรรมพัฒนาคุณคาจิตสาธารณะ 
  ๕. กิจกรรมจิตอาสาสูชุมชน 
  ๖. กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 
  ๗. กิจกรรมวิถีชีวิต คนดีมีคณุธรรมสูชุมชน 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๑๗ 
 

 

ผลการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคณุภาพ
ที่ตั้งเปาหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เปาหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน ดี ดีเลิศ  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดี ดี  

 

๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

ดี ดี  

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คดิอยางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกปญหา 

ดี ดี  

๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี ยอดเย่ียม  

๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดี ดี  

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ดี 

กำลัง
พัฒนา 

 

๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

๑. ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

 

๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษา
กำหนด   

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ดีเลิศ ยอดเย่ียม  
๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

๔)  สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

 
๕) การปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ดี ดีเลิศ  

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคณุภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศกึษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

ดี ดีเลิศ  

 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๑๘ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคณุภาพ
ที่ตั้งเปาหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เปาหมาย 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี ดีเลิศ  

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชวีิตได 

ดี ดีเลิศ  

๓.๒ ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ดี ดีเลิศ  

๓.๓  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก ดี ดีเลิศ  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

ดี ดีเลิศ  

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดี ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 4 คณุธรรมความดีตามแนวพระราชดำรโิรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  

 4.1 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

4.1 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาสูชุมชน 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๑๙ 
 

 

สวนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพฒันา 

 
จุดเดน และจุดควรพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห  
สังเคราะห  เพื ่อสรุปนำไปสู การเชื ่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ป)  และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศกึษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน  
พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานที่สูงข้ึน  ดังนี้ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 
      ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกวาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด คือ ผูเรียนรอยละ ๘๑.๒๕ มีผลการ
เรียนตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไปในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯสุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 
และภาษาตางประเทศ  
     ผูเรียนรอยละ 99.58 มีผลงานการสรางนวัตกรรมจาก
การเรียน การทำกิจกรรม ชุมนุม หรือโครงงาน มีการ
นำไปใชและเผยแพร มีความรู ทักษะในการทำงานประกอบ
อาชีพเหมาะสมกับชวงวัย 
    ผูเรียนรอยละ 9๘.๗๓ มีผลการประเมินคุณธรรมอัต
ลักษณและคานิยมที่ดีอยูในระดับ 2 ขึ้นไป 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการอยางเปน
ระบบ ยึดหลักบริหารอยางมีสวนรวม ทั้งจากผูบริหาร ครู 
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และ
ทุกภาคสวนที ่เกี ่ยวของ เพื ่อรวมกันจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที ่เหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
     คร ูม ีการจ ัดกิจกรรมพัฒนาผู  เร ียนที ่ส งเสร ิมและ
ตอบสนอง ความตองการ ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผูเรียน และตรงกับบริบทของชุมชน มี 

คุณภาพของผูเรียน  
     - ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในการอาน การ
เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ  
     - ค ิดว ิ เคราะห  ค ิดอย างม ีว ิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
     - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติใหสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - ระบบการสื่อสารภายในองคกร ควรมี ความ
ชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ 
 - ครูสอนไมตรงเอก ไมตรงตามความสามารถ
ของตนเอง  
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ความมุงมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน  โดยมีการนำ
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรู มีการบริหารการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา 
       ครูมีกระบวนการพัฒนา และจัดกิจกรรมที่สงเสริม 
พัฒนาผู เรียน ใหมีพฤติกรรมที ่พึงประสงคเพิ ่มขึ ้นและ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดนอยลง  
       โรงเร ียนเปนศูนย การเร ียนร ู  โรงเร ียนค ุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถขับเคลื่อนสูชุมชน 
 

    - ครูควรนำกระบวนการ Active Learning 
มาใชในจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น เพื่อให
ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
ค ุณธรรมความด ีตามแนวพระราชดำริ
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
   - ควรสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรมไปสู
โรงเรียนใกลเคยีงใหเพ่ิมมากขึ้น 
   - ควรสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรมไปสู
ชุมชน องคกรใกลเคียงใหเพ่ิมมากขึ้น 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ดานคุณภาพผูเรียน 
 ๑. จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติใหเพ่ิมสูงข้ึน 
 ๒. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการอาน การเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ๓. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

ดานการบริหารและการจัดการ 
 ๑. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๑. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ Active Learning 
  ดานคุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
  ๑. สรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรมไปสูโรงเรียนใกลเคียง 
  ๒. สรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรมไปสูชุมชน องคกรใกลเคยีง 
 
ความตองการและการชวยเหลือ 

 - การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ 
 - การจัดสรรอัตรากำลังใหครบตามกลุมสาระการเรียนรู 
 - การจัดสรรอัตราลูกจางชั่วคราวเพื่อทำงานดานการดูแลอาคารสถานที่ 
 

--------------------------------- 
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                                            ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก - คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

ภาคผนวก ข - ประกาศโรงเรียนเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาฯ      

ภาคผนวก ค - ประกาศโรงเรียนเรื่องกำหนดเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาฯ    

ภาคผนวก ง - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ภาคผนวก จ - ขอมูล สถิติตางๆที่เก่ียวของ  

ภาคผนวก ฉ – การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภาคผนวก ช - ภาพกิจกรรม         

 - 
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ภาคผนวก ก 
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  คำสั่ง โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่  ๓๒  / ๒๕๖๔ 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

ประจำปการศกึษา ๒๕๖๓ 
....................................................................................................................... 

ตามท่ีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเนื้อหาตามที่มีการประกาศใช
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดกำหนดระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทำแนว
ปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหหนวยงานตนสังกัด ใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินการ
เพ่ือการพัฒนา สงเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปอยางมรีะบบและเกิดประสิทธิภาพ จึง
ขอแตงตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ประจำปการศกึษา ๒๕๖๓ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.๑  นางสาวเพยาว   วงศาโรจน  ผูอำนวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ  
๑.๒  นางกาญจนา  บุญพา  ผูชวยฯฝายบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
๑.๓  นางนริศรา     ออนสด  ผูชวยฯฝายบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
๑.๔  นางสาวเขมปภัส   สืบศักดิ์   ผูชวยฯฝายบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๕  นางละเมยีด   ออนเบา  ผูชวยฯฝายบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ ใหคำปรึกษา แนะนำ วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานและแกไขปญหา อุปสรรคใหการ
ดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 
กลุมการบริหารงานวิชาการ 

๒.๑  นางกาญจนา  บุญพา   
 ๒.๒ นางสาวกนกวรรณ  แซเฮง 
 ๒.๓ นางสาวปสุตา พรหมชาติ 
 ๒.๔ นางสาวสมฤทัย เพ็งนอย 

การบริหารงานงบประมาณ 
๒.๑ นางสาวเขมปภัส   สืบศักดิ์  
๒.๒ นางสาวอุษา โตแกว 
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๒๔ 
 

 

 ๒.๓ นางสาวรัตนาภรณ ผิวงาม 
          ๒.๔ นายเกรียงเดช      มามีสุข 

กลุมบริหารงานบุคคล 
๒.๑ นางละเมียด   ออนเบา  
๒.๒ นางสาววิไลพร บัวระคร 

 ๒.๓ นางสาวดวงพร อินทรกุล 
 ๒.๔ นางสาวเมธินี เบ็ญพาด 

กลุมบริหารงานทั่วไป 
๒.๑ นางนริศรา     ออนสด 

 ๒.๒ นายอนิรุทติ์ นิยมพลอย 
 ๒.๓ นายพิบูลย อินนา 
 ๒.๔ นายวรุต พวงคำ 
มีหนาที่   ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด และแหลงขอมูลที่เก่ียวของตามที่กำหนดให ประสานงานผูเก่ียวของในการ
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน/ขอมูล ตามมาตรฐานที่กำหนด จัดทำรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด
สงฝายพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีจำนวน ๔ มาตรฐาน ไดแก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา                         

๓. คณะกรรมการผูรับผิดชอบจัดทำเอกสาร 
๓.๑ นางละเมียด   ออนเบา   
๓.๒ นางสาววิไลพร บัวระคร 

 ๓.๓ นางสาวดวงพร อินทรกุล 
 ๓.๔ นางสาวเมธินี เบ็ญพาด 
มีหนาที่   จัดทำรูปเลมรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหครบถวนเรียบรอย  
           ขอใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนและทางราชการ
อยางแทจริง 
     ทั้งนี้ตั้งแต  วันที่   ๒๐   เดือน  เมษายน   พ.ศ.๒๕๖๔ 

   (นางสาวเพยาว  วงศาโรจน) 
                                    ผูอำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 
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ประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2561  ตามกฎกระทรวงวา

ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายใหปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพใน

รอบตอไป  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคน

ในโรงเรียน  ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน  เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  การประเมนิคณุภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพื่อเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

(นายสรศกัดิ์  ไสยะหุต) 

ผูอำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๒๗ 
 

 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแนบทายประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คดิอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ

แกปญหา 

๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

๑. ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนด   

๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

๔)  สุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคณุภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

๓.๒ ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชงิบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรยีน 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๒๘ 
 

 

 
 4.1 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 

4.1 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสูชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดําริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๐ 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
เรื่อง  การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาทระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ตามกฎกระทรวงวา

ดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๓ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายใหปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพใน

รอบตอไป  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  

และไดกำหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีสวนรวมของผูเกี ่ยวของ  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   ผูปกครองนักเรียน  

เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม มีคุณภาพและได

มาตรฐาน  โรงเรียนจึงไดกำหนดคาเปาหมายในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายใน    

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

        

 (นายสรศกัดิ์  ไสยะหุต) 

ผูอำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๑ 
 

 

 

การกำหนดคาเปาหมาย  แนบทายประกาศโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

เรื่อง  การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย 

รอยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ททางวิชาการของผูเรียน  

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  รอยละ 65 
     ๒) มคีวามสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
          ความคิดเห็น  และแกปญหา 

รอยละ 65 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 60 
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 65 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 65 
๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิี่ดีตองานอาชีพ รอยละ 75 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีตามหลักสูตรสถานศกึษา รอยละ ๘๐ 
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ ๘๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๐ 
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 9๐ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาอยางชัดเจน รอยละ ๘0 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ รอยละ 70 

   2.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
        สถานศกึษา และทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ ๗๕ 

   2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รอยละ ๘0 
   2.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี  
         คุณภาพ 

รอยละ ๘0 

   2.๖ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
         การจัดการเรียนรู 

รอยละ 70 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๒ 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

คาเปาหมาย 

รอยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๓ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

   ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

        ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

รอยละ ๗0 

๓.๒ มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู รอยละ ๗๐ 

3.๓ มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก รอยละ ๗5 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ ๗0 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ ๗0 

มาตรฐานที่ 4 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา 

ดีเลิศ 

   4.1 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทนุการศึกษา รอยละ 93 

   4.2 คุณธรรมความดีตามแนวพระราชดำริโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู
ชุมชน 

รอยละ 93 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๔ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ 
 

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
๑ ภาษาไทย 34.55 
๒ สังคมศึกษาฯ 31.11 
๓ ภาษาอังกฤษ 21.22 
๔ คณิตศาสตร 18.22 
๕ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 26.83 

เฉลี่ยรวม 26.39 
 
๒.ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๓ 

 
 
ที ่

 
 

รายวิชา 

 
กลุมตน 

กลุม
กลาง 

กลุมสูง 

รวม 

รอยละ
แตละ

รายวิชา
ระดับ ๒ 
ข้ึนไป 

มส
,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๐ ๕๒ ๓๑ ๒๘ ๒๘ ๒๕ ๒๕ ๕๐ ๒๓๙ ๖๕.๒๘ 
๒ คณิตศาสตร ๐ 7 13 62 54 37 16 48 ๒๓๙ 90.79 
๓ วิทยาศาสตร ๐ ๕๔ ๓๑ ๓๑ ๑๕ ๒๒ ๑๖ ๗๐ ๒๓๙ 64.44 
๔ สังคมศึกษาฯ ๐ ๘๒ 20 30 23 30 15 39 ๒๓๙ 57.32 
๕ สุขศึกษาฯ ๐ ๐ 2 10 15 85 72 55 ๒๓๙ 99.16 
๖ ศิลปศึกษา ๐ 10 8 29 11 21 19 94 ๒๓๙ 72.80 
๗ การงานอาชีพ ๐ ๐ 2 6 11 19 73 128 ๒๓๙ 99.01 
๘ ภาษาตางประเทศ ๐ 22 29 36 46 42 24 40 ๒๓๙ 78.66 

รวม ๐ ๒๒๗ ๑๓๖ ๒๓๒ ๒๐๓ ๒๘๑ ๒๖๐ ๕๒๔ ๑,๙๑๒ ๖๒๗.๔๖ 
รอยละ ๐.๐ ๑๒.๑๘ ๗.๓๐ ๑๒.๔๕ ๑๐.๙๐ ๑๕.๐๘ ๑๓.๙๖ ๒๘.๑๓   

รวมกลุม ๑๙.๔๘ ๑๒.๔๕ ๖๘.๐๖  ๘๐.๕๒ 

 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๕ 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๖๓ 
 
 
ที ่

 
 

รายวิชา 

 
กลุมตน 

กลุม
กลาง 

กลุมสูง 

รวม 

รอยละ
แตละ

รายวิชา
ระดับ ๒ 
ข้ึนไป 

มส
,ร,
๐ 

๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๐ 15 9 11 38 37 48 79 ๒๓๗ 89.87 
๒ คณิตศาสตร ๐ 28 28 39 44 30 30 38 ๒๓๗ 76.37 
๓ วิทยาศาสตร ๐ ๔๓ 14 22 31 33 31 62 ๒๓๗ 75.53 
๔ สังคมศึกษาฯ ๐ 21 7 8 32 87 48 33 ๒๓๗ 87.76 
๕ สุขศึกษาฯ ๐ 8 13 21 38 48 58 51 ๒๓๗ 91.14 
๖ ศิลปศึกษา ๐ 26 18 13 20 65 29 65 ๒๓๗ 81.01 
๗ การงานอาชีพ ๐ ๐ ๐ 6 11 19 73 128 ๒๓๗ ๑๐๐ 
๘ ภาษาตางประเทศ ๐ 49 35 48 27 28 18 32 ๒๓๗ 64.56 

รวม ๐ ๑๙๐ ๑๒๔ ๑๖๘ ๒๔๑ ๓๔๗ ๓๓๕ ๔๘๘ ๑,๘๙๖ ๖๖๖.๒๔ 
รอยละ ๐ ๑๐.๐๗ ๖.๖๒ ๙ ๑๒.๘๔ ๑๘.๔๖ ๑๗.๘๕ ๒๖   

รวมกลุม ๑๖.๖๙ ๙ ๗๕.๑๑  ๘๔ 

 
๓. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปกาศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 

จำนวน/รอยลพของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ๔๓ ๔๓ ๐ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ๓๔ ๓๔ ๐ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ๓๗ ๓๗ ๐ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ๔๑ ๔๑ ๐ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๕ ๓๒ ๓ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ๔๗ ๔๗ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๓๗ ๒๓๔ ๓ ๐ ๐ 
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๙๘.๗๓ ๑.๐๑ ๐ ๐ 

 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๖ 
 

 

๔. ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และการเขียน 

       ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และการเขียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ปการศกึษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 

จำนวน/รอยลพของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และการเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ ๔๓ ๒๒ ๒๐ ๑ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ๓๔ ๒๒ ๑๒ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ๓๗ ๒๓ ๑๔ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ ๔๑ ๒๔ ๑๖ ๑ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๕ ๒๑ ๑๔ ๐ ๐ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ ๔๗ ๒๗ ๒๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๓๗ ๑๓๙ ๙๖ ๒ ๐ 
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๕๘.๖๔ ๔๐.๕๐ ๐.๘๔ ๐ 

 

๕. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 แสดงขอมูลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของระกับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
จำนวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๔๒ ๔๒ ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๓๔ ๓๔ ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ 37 37 ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ 4๑ 4๑ ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๓๕ ๓๕ ๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๔๗ ๔๗ ๐ 

รวม ๒๓๗ ๒๓๗ ๐ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๘ 
 

 

 
ขอมูลสถิติตางๆที่เกี่ยวของ 
 ๑. สรุปขอมูลการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

แสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ - ๖ ที่ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม                                 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ แหลงเรียนรู ระดับช้ัน 
 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

๑) หองสมุดสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ 
แหงที่ ๗๑ ของประเทศไทย 

 42 34 37 40 35 47 

๒) หองสมุดบุญมฤีทธิ์ปญญาคาร  42 34 37 40 35 47 
3 หองปฏิบัติการทางเคมี  42 34 37 40 35 47 
4 หองปฏิบัติการทางชีววิทยา  42 34 37 40 35 47 
5 หองปฏิบัติการทางฟสิกส 10 12 19 17 23 47 
6 หองโสตทัศนศึกษา  42 34 37 40 35 47 
7 หองกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป  42 34 37 40 35 47 
8 หองปฏิบัติการชางอุตสาหกรรม 15 16 15 23 17 26 
9 หองพยาบาล 1 1 1 2 3 1 

10 หองสงเสริมทักษะการเรียนรู  42 34 37 40 35 47 
11 หองสำนักงานบริหารทั่วไป  42 34 37 40 35 47 
12 หองสำนักงานธุรการ 10 5 10 13 10 17 
13 หองสำนักงานวิชาการ 20 23 25 27 24 47 
14 หองกิจการนักเรียน  42 34 37 40 35 47 
15 หองประชุมอุตตมะรัมโภภิกขุ   42 34 37 40 35 47 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๓๙ 
 

 

๒. สรุปขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

        แสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ที่ใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม                                  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่
แหลงเรียนรู 

ระดับช้ัน 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
๑ ไร ส. บุญมีฤทธ์ิ  20 34 30 35 30 47 
๒  ถ้ำธารลอด  42 34 37 40 35 47 
3 โครงการหวยองคต  20 26 28 30 32 40 
4 โครงการพระราชดำริอางเก็บน้ำหวยกระพรอย  42 34 37 40 35 47 
5 สวนเลี้ยงหมอนไหม หมูบานหวยหวาย 25 27 28 27 30 35 
6 อุตาสหกรรมครัวเรือนการทำสแตนเลส หมูบานหวยหวาย  30 31 32 37 31 32 

 

 ๓. ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคณุวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป

การศึกษา ๒๕๖๓  

ที ่ ช่ือปราชญชาวบาน สถิติการใช
จำนวนครั้ง/ป 

เรื่อง หมายเหตุ 

๑ นางจิราวรรรณ อินทรกุล 2 ลูกประคบ  
๒ พระครูอนุกูล กาญจนวงศ 3 คุณธรรม จริยธรรม  
๓ นายเรืองฤทธิ์ วิชัยวงษ ๓ เทคโนโลยี  
๔ นายสรศักดิ์  ไสยะหุต ๑๐ การสักการะสมเด็จพระนเรศวร  

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๔๑ 
 

 

 ผลการดำเนินงานที่สงเสริม พัฒนาผูเรียน/บุคลากรใหเกิดความรู ความสามารถ 

         ๑. แสดงผลการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร ในการเขาอบรม ประชุมสัมมนา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จำนวนช่ัวโมงท่ีเขารับการพัฒนา จำนวนคน รอยละ 
ต่ำกวา ๒๐ ชั่วโมง ๑ 5.88 
จำนวน ๒๐-๕๐ ชั่วโมง ๑๐ 58.82 
จำนวน 51-99 ชั่วโมง 5 29.4๒ 
จำนวน ๑๐๐ ชัว่โมง 1 5.88 

 
  ๒.   แสดงการพัฒนาขาราชการครูและพนักงานราชการของแตละกลุมสาระการเรียนรูในการเขา
อบรมประชุมสัมมนา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวนช่ัวโมง คาเฉลี่ย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 105 52.5 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 80 40 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 173 57.66 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44 22 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 72 36 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 48 24 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 131 65.5 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 138 69 
สนับสนุนการสอน 33 33 

รวม 824 48.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๓ ) 

 

๔๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน

โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคมจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา
ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ทัง้ทางดา้นวิชาการ และพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์เช่น การจดัการเรยีนการสอนตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้โครงงาน
นกัเรยีน กิจกรรมสปัดาหว์ิทยาศาสตร ์เคมีหนา้รู ้English is fun ส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะการงาน เป็นต้น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR ๒๕๖๓ )

๔๓



มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจดัการ

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมมีระบบการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ยดึหลกับรหิารอย่างมีส่วนรว่ม มีหลกัสตูรสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน  จดัโครงการ/ 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ  เช่น 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายใน พฒันาครูดา้นวิชาการ สรา้งขวญั ก าลงัใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ พัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรม ท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คณุภาพผูเ้รียน  และ ท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี เป็นตน้

๔๔



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั

โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคมมีกระบวนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั มีการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพือ่
พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั เช่น สื่อ
สรา้งสรรคว์ิทยาศาสตร ์ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูค้  าศพัทภ์าษาองักฤษ 
พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูท้ัง้ ๘ กลุ่มสาระ เป็นตน้

๔๕



มาตรฐานที่ ๔ คุณธรรมความดีตามแนวพระราชด าริโรงเรียนโครงการกอง  
ทุนการศึกษา

โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคม มีการส่งเสรมิคณุธรรมความดีตามแนว
พระราชด ารโิรงเรยีนโครงการกองทนุการศกึษา  ด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น โครงการขบัเคล่ือนโรงเรยีนตน้แบบ
คณุธรรมจรยิธรรม กิจกรรมพฒันาคณุธรรมปลกูฝังจิตส านกึ กิจกรรมพฒันา
ความรูแ้ลกเปล่ียนเรยีนรู ้กิจกรรมพฒันาคณุค่าจิตสาธารณะ กิจกรรมจิต
อาสาสู่ชมุชน กิจกรรมเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศกึษา กิจกรรมวิถีชีวิต คนดีมีคณุธรรมสู่ชมุชน เป็นตน้

๔๖



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

      
 

คณะทำงาน 
 
 
คณะที่ปรึกษา 

 นายสรศักดิ์      ไสยะหุต  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 นางสาวเพยาว์     วงศาโรจน ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 นางละเมียด    อ่อนเบา  ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นางกาญจนา    บุญพา    ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

นางสาวเขมปภัส    สืบศักดิ์    ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

นางนริศรา    อ่อนสด    ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

คณะผู้จัดทำ  

นางสาวเมธินี เบ็ญพาด  ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

นางสาววิไลพร บัวระคร   ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

นางสาวดวงพร อินทร์กุล  ครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 

 

 



ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำกำญจนบุรี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

กระทรวงศกึษำธกิำร


