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สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดสระแก้ว 

ต้าบลหนองน ้าใส  อ้าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 โรงเรียน ซับนกแก้ววิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๖0 หมู่ที่ ๕ ต้าบลหนองน้้าใส อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖        
มีบุคลากรสายบริหาร จ้านวน 3 คน และมีบุคลากรครู พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) ลูกจ้าง (สนับสนุน       
การสอน) จ้านวน 47 คน 
 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ดังนี้ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ยอดเยี่ยม) 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุป : คุณภำพระดับ ยอดเยี่ยม 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพจริงของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ ของท้องถิ่น 
ชุมชน จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด พัฒนาการของค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในระดับสถานศึกษา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค้านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ดีและ
มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก้าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้นวัตกรรม และมีการ เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ และ
เผยแพร่ในสื่อ Social Network อีกทั้งผู้เรียนมีการค้นพบความถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการและความสนใจ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน                  
อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

 จุดเด่น 
 ผู้ เรียนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยี                              
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในระดับสถานศึกษา มีความสามารถ               
ด้านภาษา ด้านการคิดค้านวณ และด้านเหตุผล ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีน้้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรม                   
ด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “มีคุณธรรม จริยธรรม และด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ                 
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รักษ์สิ่งแวดล้อมและด้ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้้าใจ
เป็นนักกีฬาไม่ลักขโมย  
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นและส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง 
ให้มีผลการเรียนในระดับดียิ่งๆ ขึ้นไป  

  2. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโดยจัดท้าโครงการและกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับผู้เรียนมากขึ้น 
            3. จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่ท้าความดีในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
            4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าใช้ 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือจากวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ  
และวิทยากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
         สถานศึกษามีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษาที่ก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ                
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนด้าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ             
เป็นเลิศเฉพาะด้าน และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์
การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้                
มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 
และมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชมผ่านศูนย์การเรียน ICT 
ชุมชน ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด้าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบคุณภาพ 
PDCA ใช้ผลการประเมินและการด้าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมาย            
การพัฒนา ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก้าหนดให้บุคลากร            
มีส่วนร่วมรับผิดชอบการด้าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผลการประเมินใน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

  จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานตามโครงสร้าง                              
การบริหาร และการบริหารงานตามล้าดับสายงาน การด้าเนินงานตามโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้น
ในโรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทางราชการต่าง ๆ จัดขึ้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นระบบมากขึ้น 
 2. โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม 
สมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด้าเนินการนิเทศ  
ก้ากับ ติดตาม ประเมินผล การด้าเนินงานและการจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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            3. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริหารการจัดการศึกษา การบริหารงานจะต้องน้า
หลักการบริหารงานรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
            4. ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารท้าผลงานทางวิชาการ ครู หรือผู้บริหารเชี่ยวชาญมากขึ้น สนับสนุนให้ครู 
ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในระบบออนไลน์ ส่งเสริมให้ครู ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
            5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
การสอบ O-NET และการสอบวัดคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ด้าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
        โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Leaning เพ่ือให้ผู้เรียน  
มีทักษะกระบวนการคิด ครูออกแบบการเรียนรู้ โดยจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดตาม
รูปแบบ G Pass, 5 Step มีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยทุกห้องเรียน และครูมีความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรม
ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเวปไซด์ E-Leaning 
มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยด้าเนินการ 
แจ้งผลการประเมินชิ้นงาน ภาระงาน อย่างเป็นปัจจุบันทั้งระบบเอกสารและระบบสารสนเทศผ่านเว๊บไซด์ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
โดยผ่านเทคโนโลยี มีการพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน โดยใช้
กระบวนการ โดยใช้รูปแบบ Project Approach ผู้เรียนมีการสร้างนวัตกรรมและมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ KM ส่งผลให้ผลการประเมินใน มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

           จุดเดน่ 
 1. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาการด้าเนินงานการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. โรงเรียนมีการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง

และเป็นระบบ 
       3. ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง 
            4. ครูมีจิตส้านึกท่ีดี มีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ ครูได้รับ      
การยกย่องเชิดชูได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย 
            5. ผู้บริหารเข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีการประกวด
ผลงานผู้บริหารดีเด่น คุณธรรมดีเด่น  
 

 จุดที่ควรพัฒนำ  
            1. ควรมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สถานศึกษามีนโยบายที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาคน 
และพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
            3. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ให้เพียงพอกับการจัดการศึกษามากขึ้น 
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แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

แผนปฏิบัติงำนที่ 1  
1. งานการเรียนการสอน : พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับเกรด 3 - 4 ภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละ
ศึกษา การงานอาชีพ ส่วนสาระการเรียนรู้ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ                  
ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดมาเป็นการคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  

2. งานการเรียนการสอน งานทะเบียน วัดผล : พัฒนาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน้าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ จัดการเรียนรู้  

3. งานการเรียนการสอน : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์                
เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

4. งานพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

แผนปฏิบัติงำนที่ 2  
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง โดยการนิเทศ ก้ากับติดตามให้มีการ

ด้าเนินงานตามขั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพโดยเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   
จนถึงขั้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

2. สร้างทีมงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับสถานศึกษาในการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนให้พร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาระบบการพัฒนา
ภายในให้เข้มแข็ง 

3. พัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และการควบคุมภายในสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนและการตั้งค้าถามเพ่ิมเติม    

อย่างหลากหลาย 
5. จัดหานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้                

อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้าเสนอ              
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

7. ใช้กิจกรรมโครงงานบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
8. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน               

ได้ฝึกทักษะต่างๆ มากขึ้น เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพราะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะ
ที่จ้าเป็นตามหลักสูตรทั้งทักษะความสามารถ การสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  

9. น้าผลการด้าเนินงานของโครงการต่างๆ มาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นและรายงานการด้าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

10. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย                   
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ                 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ค ำน ำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนซับนกแก้ว
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัด
การศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชน                
ได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน             
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง            
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้                 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
 
 
                 ( นายวิชิต  ลือพืช)  

        ผู้อ านวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
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การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
ของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  

 
     ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ครั้งที่  2/๒๕๖4                        
เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                         
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา แล้ว 
 

    เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 
                                                   (นางล าไย  สวาคมปันตรี) 
                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                    โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปของผู้บริหาร ก 
ค าน า จ 

การให้ความเห็นชอบ ฉ 
สารบัญ ช 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๖0 หมู่ที่ ๕ ต้าบลหนองน้้าใส อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖0 โทรศัพท์ 0๓๗-๒42291 โทรสาร 0๓๗-๒42292 Website : www.skwv.orgสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ้านวน ๑๘ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๕0 ไร่ 50 ตารางวา  
 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ้าต้าบล ตั้งอยู่เลขท่ี 160 หมู่ 5  
ต้าบลหนองน้้าใส อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อท่ี 150 ไร่ 50 ตารางวา ในระยะแรกได้รับ 
ความช่วยเหลือจาก ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและชาวบ้านในท้องถิ่น เปิดท้าการสอนในวันที่  19 กรกฎาคม 
2519 โดยได้ใช้อาคารโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียน
วัฒนานคร จัดส่งครูหมุนเวียนมาสอนจนถึงปีการศึกษา 2520 จึงได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยมี  
นายวีรเดช อุษยากุล เป็นครูใหญ่คนแรก และมีนักเรียน จ้านวน 153 คน 
 
 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
 1. นายวีรเดช  อุษยากุล     ครูใหญ ่  ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2519 - 2521
 2. นายวัฒนา  สุวิทยพันธุ ์    ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่ ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2523 - 2535 
 3. นายวิทุร อรรถธรรมสุนทร ผู้อ้านวยการโรงเรียน ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2542 - 2543
 4. นายมนตรี  ชิณศรี     ผู้อ้านวยการโรงเรียน ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2543 - 2544
 5. นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ   ผู้อ้านวยการโรงเรียน ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2544 - 2546
 6. นายวีรพงษ์  คล้อยดี       ผู้อ้านวยการโรงเรียน ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2546 - 2549
 7. นายปฐม  มั่งคั่ง             ผู้อ้านวยการโรงเรียน ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2549 - 2553
 8. นายวิชิต  ลือพืช            ผู้อ้านวยการโรงเรียน ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง  พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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ค าขวัญ 
  เรียนดี  ฝีมือเลิศ  ประเสริฐจรรยา  ตรงเวลา  รู้หน้าที่  มีคุณธรรม 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
นตฺถิปญฺญาสมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี” 

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

                 1) อัตลักษณ์   : “ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และด้ารงชีวิตแบบพอเพียง” 
  2) เอกลักษณ์  : “เน้นคุณธรรม น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วม 

อย่างมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. นักเรียน ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. นักเรียน ครู และผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน 
 5. นักเรียนมีทักษะ การแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามศักยภาพของตนเอง 
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๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๒.1ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ผู้อ้านวยการสถานศึกษา นายวิชิต  ลือพืช วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการสอน 
สังคมศึกษา โทรศัพท์ 081 – 9969693 ด้ารงต้าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ ๒0 ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน 
 ๒) รองผู้อ้านวยการสถานศึกษาจ้านวน 2 คน 
  ๒.๑ ชื่อ-สกุล   นางบุญเริง  อุทัยมา  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 090 – 7696729 
   รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานอ้านวยการ และ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๒.๒ ชื่อ-สกุล   นายสุวิทย์  มณีสาย 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 087 – 6102255 
   รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  
    2.2 ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 2.2.1 ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นายวิชิต  ลือพืช 60 40 เชี่ยวชาญ 
กศ.บ. 
ศศ.ม. 

สังคมศึกษา 
การสอนสังคม 

- 5/72 

2 นางบุญเริง  อุทัยมา 57 33 
ช้านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 
- 4/40 

3 นายสุวิทย์  มณสีาย 58 33 
ช้านาญการ

พิเศษ 

วท.บ. 
ป.

บัณฑิต 

เทคโนโลยีการ
ผลิต 

วิชาชีพครู 
- - 

4 นายสมรัตน์  อุทัยมา 60 28 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย - 

5 นายสุรยิา อ่อนศิลา 54 28 
ช้านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

4/40 

6 
นางสาววิลาวรรณ 
เลิศมงคล 

59 26 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ประวัติศาสตร์
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 5/88 

7 นางรจนา เทียงค้า 43 15 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
กศ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ 4/40 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

8 นายธนกร เทียงค้า 42 17 
ช้านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. 
 

กศ.บ. 
ศศ.ม. 

ฟิสิกส ์
บริหาร

การศึกษา
การสอน

วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์ 5/72 

๙ 
นางจันทร์แรม  
จิตพริ้ง 

43 19 
ช้านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิต44
ศาสตร ์
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 6/120 

10 นางละเอียด  ดีมุข 50 27 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

5/48 

11 นายวัฒนา  ธิมาศ 45 18 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

4/40 

12 
นางสาวธนวรรณ 
เสียงสาว 

45 16 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 4/40 

13 
นายธีระนันท์ 
วิสุทธิกุลชัย 

46 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร ์
บริหาร

การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

5/64 

14 นางสาวนงค์รักษ์ ลีส ี 44 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร ์
บริหาร

การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

4/40 

15 นางพรนภา  จันดา 59 27 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาต่าง  
ประเทศ 

4/40 

16 
นายกชภชมษ ์
บุญนาค 

42 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ฟิสิกส ์
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ 4/40 

17 
นายบรรพต อาจ
หาญ 

40 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์ 4/40 

18 
นางสาวสมพิศ  
สวงรัมย ์

52 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 4/40 

19 นายสุวิทย์ สังสีแก้ว 46 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

เคม ี
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ 4/40 

20 นายอนุชาติ ชาติรัมย ์ 37 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์ 4/40 

21 
นางสาวธิติวรดา 
อาจหาญ 

38 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ 4/40 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

22 
นางปนัสยา  
วรรณสุทธ์ิ 

52 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาต่าง  
ประเทศ 

4/40 

23 นายอภิโชค กุลเสน 50 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

อุตสาหกรรม
ศิลป ์

บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

5/96 

24 
นางสาวสุพรรษา 
ทองเปลว 

42 11 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
กศ.ม. 

นาฏศิลป ์
บริหาร

การศึกษา 
ศิลปะ 5/96 

25 นางคมข้า ศรีผดุง 40 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
กศ.ม. 

ฟิสิกส ์
บริหาร

การศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ 5/96 

26 
นางสาวรังสินี  
หอมใบ 

44 12 
ช้านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 5/96 

27 นายดาวทอง จ้้านอก 44 11 
ช้านาญการ

พิเศษ 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

เกษตร 
บริหาร

การศึกษา 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

4/40 

28 นางยุพา นาลาด 41 12 ช้านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 4/40 

29 
นายคมสันต์  
จันสวาท 

29 3 คร ู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 4/40 

30 นายทศพร  หล่าจันด ี 31 3 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่าง  
ประเทศ 

4/40 

31 นายวิฑูรย์  ด่านไธสง 42 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 5/48 

32 
นางสาวเยาวลักษณ์  
กุลบุตร 

39 2 ครูผู้ช่วย 
ทล.บ. 
ศษ.ม. 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
บริหาร 

การศึกษา 

ศิลปะ 5/48 

33 
ว่าท่ี ร้อยตรี วัฒนชัย  
โสด ี

25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 5/64 

34 
นางสาว 
พรรณกาญจน์   
สุขมะณ ี

26 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 4/40 
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2.2.2 พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุงาน วุฒิ สาขาวิชา 
สอน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้ชั้น 

จ้าง 
ด้วยเงิน 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นางสาวเมธญา  งามข้า 30 5 ปี ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
รายได้ 

อบจ.สก 
6/56 

2 นางสาวนิรมลฆ้องสด 31 5 ปี ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

รายได้ 
อบจ.สก 

4/40 

3 นายวัฒนา  นุพิมพ์ 26 3 ปี ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

รายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

4/40 
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2.2.3 ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวปาริชาติ ทองแดง 40 
ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานธุรการ 
รป.บ. การบริหารทั่วไป งานธุรการ 

รายได้ อบจ.
สก. 

๒ นางสาวพัชรา ทองช่ืน 30 
ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานธุรการ 
ว.ท.บ. สาธารณสุขชุมชน งานวิชาการ 

รายได้ อบจ.
สก. 

3 นางสมสกลูหารพรม 38 
ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัสดุ 
รป.บ การบริหารทั่วไป งานพัสด ุ

รายได้ อบจ.
สก. 

4 นางสาวนฤมล  บุตรราช 29 
ผู้ช่วย

นักวิชาการเงินฯ 
บธ.บ. การเงินการธนาคาร งานการเงิน 

รายได้ อบจ.
สก. 

5 นางสาวพรประภา  
เครือชา 26 

ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล 

รป.บ. การบริหารทั่วไป งานบุคคล 
รายได้ อบจ.

สก. 

6 นางสาวฐิติกร  พิมพ์ศิริ 26 ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินฯ บช.บ. การบัญชี งานการเงิน 

รายได้ อบจ.
สก. 

7 นายไพรัช วงศ์งาม 35 พนักงานขับรถ ม.๖ - ขับรถ 
รายได้ อบจ.

สก. 

8 นางสมบัติ  เงินมลู 54 คนงาน ป.6 - คนงาน 
รายได้ อบจ.

สก. 

9 นางปัทมา  บุญสร้าง 42 แม่บ้าน ป.4 - แม่บ้าน 
รายได้

สถานศึกษา 

10 นายมานพ  อ่อนสว่าง 52 คนงาน ม.6 - คนงาน 
รายได้

สถานศึกษา 
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2.3 สรุปจ านวนบุคลากร 
  2.3.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
 ผู้อ้านวยการ - - 1 - 1 
 รองผู้อ้านวยการ - - 2 - 2 

รวม 0 0 3 0 3 
2. สายงานการสอน           

 ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 12 21 - 33 
 พนักงานจ้าง(สอน) - 1 - - 1 
 อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 0 13 21 0 34 
3. สายงานสนับสนุนการสอน           

 พนักงานจ้างตามภารกจิ  - 6 - - 6 
 พนักงานจ้างทั่วไป 2 - - - 2 
 ลูกจ้างประจ้า 2 - - - 2 
 อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 4 6 0 0 10 
รวมท้ังสิ้น 4 19 24 0 47 

 
 

 

 
 

 

8.51%

40.43%
51.06%

0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก
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6.38%

72.34%

21.28%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

สำยงำนกำรสอน

สำยงำนสนับสนุนกำรสอน
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  2.3.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 3 9.09 20.66 
คณิตศาสตร์ 5 15.15 20.20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 24.25 20.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 18.18 20.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 6.06 28.50 
ศิลปะ 2 6.06 30.00 
การงานอาชีพ 2 6.06 30.50 
ภาษาต่างประเทศ 5 15.15 20.60 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 33 100 23.97 

 

 
  

9.09%

15.15%

24.25%

18.18%

6.06%

6.06%

6.06%

15.15%

0.00%0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภท
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

สขุศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน 2563) 
3.1 จ้านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 543 คน จ้าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 

 
จ านวน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง  

ม.๑ 3 53 50 103 34.33 
ม.๒ 3 55 50 105 35 
ม.๓ 3 42 48 90 30 
ม.๔ 3 47 49 96 32 
ม.๕ 3 25 42 67 22.33 
ม.๖ 3 31 51 82 27.33 
รวม 18 253 290 543 30.17 

รวมทั้งสิ้น 18 253 290 543 30.17 
 
จ้านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย.... - .....คน หญิง..... - .......คน  รวม จ้านวน..... - .......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =  22 : 1    เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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3.2 จ้านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 

 
 

 

 
 
  

82

80

92

76

89

72

96

67

82

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปี ก.ศ.2563 ปี กศ.2562 ปี กศ.2561

104

89

85

110

95

101

103

105

90

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปี ก.ศ.2563 ปี กศ.2562 ปี กศ.2561
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มัธยมฯ 1
มัธยมฯ 2
มัธยมฯ 3
มัธยมฯ 4
มัธยมฯ 5
มัธยมฯ 6

104
89
85
82
80
92

110

95
101

76
89

72

103

105

90

96

67

82

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปี กศ.2561 ปี กศ.2562 ปี ก.ศ.2563

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 4

104

82

110

76

103

96

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปี กศ.2561 ปี กศ.2562 ปี ก.ศ.2563
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3.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ  
 

ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1 จ้านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 537 98.90 

2 จ้านวนนักเรียนที่มีน้า้หนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 537 98.90 
3 จ้านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา 0 0 
4 จ้านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
5 จ้านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 0 
6 จ้านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ทุนกาชาด) 8 1.47 
7 จ้านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 1 0.18 
8 สถิติการขาดเรียน 60 11.05 
9 จ้านวนนักเรียนที่เรียนซ้้าชั้น 0 0 

10 จ้านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) 75 83.33 
                                มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 81 98.78 

11 จ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี 
และนันทนาการ  

543 100.00 

12 จ้านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 543 100.00 
13 จ้านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 543 100.00 
14 จ้านวนนักเรียนที่ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
543 100.00 

15 จ้านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่้าเสมอ 

543 100.00 

16 จ้านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก้าหนด                    
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

527 97.05 

17 จ้านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัว 
เข้ากับสังคมตามที่ก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

543 100.00 

 
หมายเหตุ  :  ร้อยละ*  (ของนักเรียนทั้งหมด จ้านวน 543 คน) 

       ร้อยละ*  (ของนักเรียนชั้น ม.3 จ้านวน 90 คน) 
       ร้อยละ*  (ของนักเรียนชั้น ม.6 จ้านวน 82 คน) 
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66.68%

32.95%

0.37%

ผลการเรียนระดับดี   (3)   ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ข้ันต่้า      (1)    ถึงค่อนข้างดี    (2.5) 

ไม่ผ่านการประเมิน   (0,ร)

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 – ม.6)  

 4.1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

 
จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนกัเรียนที่ไดร้ับผลการเรียน ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

 
 

S.D. 

นัก 
เรียน
ที่ได้ 
ร 

นักเรียนที่ได้ 3 ขึน้ไป 
 

4 
 

3.5 
 

3 
 

2.5 
 

2 
 

1.5 
 

1 
 

0 
 

รวม 
 
จ้านวน 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 1157 380 190 183 196 137 44 23 2 1155 3.11 0.84 2 753 7.94 
คณิตศาสตร ์ 1090 149 114 166 264 229 96 68 2 1088 2.59 0.86 2 429 4.52 
วิทยาศาสตร์ฯ 2121 531 387 513 366 222 81 16 0 2116 3.08 0.75 5 1431 15.08 
สังคมศึกษาฯ 1661 460 329 333 345 141 37 10 0 1655 3.14 0.72 6 1122 11.83 
สุขศึกษาฯ 950 209 353 256 103 25 2 0 0 948 3.32 0.52 2 818 8.62 
ศิลปะ 804 287 195 179 84 36 9 9 0 799 3.34 0.67 5 661 6.97 
การงานอาชีพ 465 244 168 24 24 0 0 0 1 461 3.68 0.44 4 436 4.60 
ภาษาต่างประเทศ 1239 264 201 211 249 190 61 42 12 1230 2.87 0.88 9 676 7.13 

รวม 9487 2524 1937 1865 1631 980 330 168 17 9452 3.09 0.79 35 6326 66.68 
ร้อยละ 100 26.60 20.42 19.66 17.19 10.33 3.48 1.77 0.18 99.63   0.37   

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 66.68 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่้า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 32.95 
ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 0.37 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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66.87%

31.57%

1.56%

ผลการเรียนระดับดี   (3)   ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์ข้ันต่้า      (1)    ถึงค่อนข้างดี    (2.5) 

ไม่ผ่านการประเมิน   (0,ร)

4.1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

 
จ้านวน
นักเรีย
น 

จ้านวนนกัเรียนที่ไดร้ับผลการเรียน ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

 
 

S.D. 

นัก 
เรียน
ที่ได้ 
ร 

นักเรียนที่ได้ 3 ขึน้ไป 
 

4 
 

3.5 
 

3 
 

2.5 
 

2 
 

1.5 
 

1 
 

0 
 

รวม 
 
จ้านวน 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 1145 367 196 210 107 110 87 49 3 1129 3.11 0.84 16 773 8.32 
คณิตศาสตร ์ 1080 153 175 205 203 163 91 62 3 1055 2.59 0.86 25 533 5.74 
วิทยาศาสตร์ฯ 2121 531 387 513 366 222 81 16 0 2116 3.08 0.75 5 1431 15.40 
สังคมศึกษาฯ 1625 429 280 405 282 149 38 22 0 1605 3.14 0.72 20 1114 11.99 
สุขศึกษาฯ 922 545 189 102 32 20 0 7 8 903 3.32 0.52 19 836 9.00 
ศิลปะ 775 261 165 156 143 41 4 0 0 770 3.34 0.67 5 582 6.26 
การงานอาชีพ 462 277 95 60 23 0 0 0 0 455 3.68 0.44 7 432 4.65 
ภาษาต่างประเทศ 1200 196 158 198 257 157 95 106 10 1177 2.87 0.88 23 552 5.94 

รวม 9293 2935 1589 1690 1332 867 432 274 29 9148 3.09 0.79 145 6214 66.87 
ร้อยละ 100 31.58 17.10 18.19 14.33 9.33 4.65 2.95 0.31 98.44   1.56   

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 66.87 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่้า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 31.57 
ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 1.56 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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5. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
    5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 
       5.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 49.60 20.14 27.08 26.90 
ระดับจังหวัด 53.12 22.89 28.47 31.77 
ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 50.38 22.03 27.99 30.72 
ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.87 34.38 
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34.38
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40.00

50.00

60.00

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ม.3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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 5.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 46.04 49.60 +3.56 

คณิตศาสตร์ 21.39 20.14 -1.25 

วิทยาศาสตร์ 27.40 27.08 -0.32 

ภาษาอังกฤษ 27.68 26.90 -0.78 

 

 
 
 
  

46.04

21.39

27.4

27.68

49.6

20.14

27.08

26.9

0 10 20 30 40 50 60

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖3

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
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5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 33.73 18.52 25.64 31.42 21.36 
ระดับจังหวัด 42.44 22.38 30.42 35.35 25.75 
ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 38.79 20.86 28.94 33.54 24.49 
ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้น ม.๖

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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5.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ระหว่างปีการศึกษา 2562– 2563 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 33.67 33.73 +0.06 

คณิตศาสตร์ 16.59 18.52 +1.93 

วิทยาศาสตร์ 29.05 25.64 -3.41 

สังคมศึกษา 29.82 31.42 +1.60 

ภาษาอังกฤษ 22.03 21.36 -0.67 

 

 
 
 
  

33.67

16.59

29.05

29.82

22.03

33.73

18.52

25.64

31.42

21.36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ

ภำษำอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖3

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
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ตารางรายงานผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน 
O-NET ในรูปของ T-SCORE 

จ านวนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน 
O-NET ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ 45  ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จ าแนกตามวิชา 

ภาษาไทย 
(91) 

คณิตศาสตร์  
(94) 

วิทยาศาสตร์ 
(95) 

ภาษาอังกฤษ 
(93) 

นักเรียนคนที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 
นักเรียนคนที่ 2 61.25 8.00 20.20 30.00 
นักเรียนคนที่ 3 50.00 40.00 0.00 0.00 
นักเรียนคนที่ 4 55.00 12.00 23.20 20.00 
นักเรียนคนที่ 5 42.50 8.00 27.20 32.50 
นักเรียนคนที่ 6 53.75 20.00 31.20 30.00 
นักเรียนคนที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 
นักเรียนคนที่ 8 50.00 20.00 24.60 27.50 
นักเรียนคนที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 
นักเรียนคนที่ 10 40.00 36.00 29.80 22.50 
นักเรียนคนที่ 11 42.50 12.00 34.20 42.50 
นักเรียนคนที่ 12 26.25 36.00 29.80 32.50 
นักเรียนคนที่ 13 42.50 32.00 31.60 30.00 
นักเรียนคนที่ 14 51.25 16.00 45.60 25.00 
นักเรียนคนที่ 15 36.25 12.00 19.80 12.50 
นักเรียนคนที่ 16 41.25 16.00 16.60 32.50 
นักเรียนคนที่ 17 62.50 20.00 35.60 15.00 
นักเรียนคนที่ 18 51.25 28.00 29.00 37.50 
นักเรียนคนที่ 19 63.75 12.00 22.80 27.50 
นักเรียนคนที่ 20 67.50 24.00 36.40 30.00 
นักเรียนคนที่ 21 47.50 32.00 17.60 32.50 
นักเรียนคนที่ 22 48.75 8.00 0.00 0.00 
นักเรียนคนที่ 23 45.00 8.00 24.60 27.50 
นักเรียนคนที่ 24 36.25 28.00 0.00 0.00 
นักเรียนคนที่ 25 57.50 24.00 19.80 37.50 
นักเรียนคนที่ 26 35.00 12.00 31.60 22.50 
นักเรียนคนที่ 27 56.25 20.00 12.20 10.00 
นักเรียนคนที่ 28 55.00 28.00 22.40 30.00 
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ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จ าแนกตามวิชา 

ภาษาไทย 
(91) 

คณิตศาสตร์  
(94) 

วิทยาศาสตร์ 
(95) 

ภาษาอังกฤษ 
(93) 

นักเรียนคนที่ 29 50.00 8.00 29.80 22.50 
นักเรียนคนที่ 30 63.75 24.00 36.00 22.50 
นักเรียนคนที่ 31 56.25 20.00 25.40 20.00 

จ้านวนนกัเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
พื้นฐาน O-net ที่ม ีT-SCORE ตั้งแต่ 45  ขึ้นไป 19 0 1 0 
ร้อยละของนกัเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ

พื้นฐาน O-net ที่ม ีT-SCORE ตั้งแต่ 45  ขึ้นไป 67.86 0.00 4.00 0.00 
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จ านวนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน 
O-NET ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ 45  ขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
ชื่อ - สกุล 

ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จ าแนกตามวิชา 
ภาษาไทย 

(01) 
คณิตศาสตร์ 

(04) 
วิทยาศาสตร์  

(05) 
สังคมศึกษาฯ 

(02) 
ภาษาอังกฤษ 

(03) 

นักเรียนคนที่ 1 25.00 9.38 21.25 30.00 12.50 

นักเรียนคนที่ 2 34.00 18.75 28.15 24.00 30.00 

นักเรียนคนที่ 3 35.50 6.25 19.65 32.00 17.50 

นักเรียนคนที่ 4 32.50 9.38 19.35 27.00 7.50 

นักเรียนคนที่ 5 18.00 21.88 10.70 22.00 21.25 

นักเรียนคนที่ 6 19.00 18.75 19.50 31.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 7 9.00 18.75 34.30 17.00 18.75 

นักเรียนคนที่ 8 38.00 21.88 24.20 44.00 17.50 

นักเรียนคนที่ 9 14.00 21.88 32.55 31.00 21.25 

นักเรียนคนที่ 10 43.00 15.63 32.70 35.00 27.50 

นักเรียนคนที่ 11 47.50 21.88 39.15 25.00 23.75 

นักเรียนคนที่ 12 39.00 32.25 39.45 36.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 13 22.00 21.88 30.35 33.00 17.50 

นักเรียนคนที่ 14 22.00 15.63 25.80 35.00 15.00 

นักเรียนคนที่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

นักเรียนคนที่ 16 38.50 15.63 30.50 33.00 16.25 

นักเรียนคนที่ 17 22.00 12.50 21.70 21.00 17.50 

นักเรียนคนที่ 18 26.50 18.75 28.15 28.00 18.75 

นักเรียนคนที่ 19 48.00 15.63 24.05 33.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 20 42.50 28.13 22.00 35.00 21.25 

นักเรียนคนที่ 21 43.50 12.50 30.50 37.00 27.50 

นักเรียนคนที่ 22 38.00 15.63 21.55 36.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 23 32.00 12.50 22.00 31.00 23.75 

นักเรียนคนที่ 24 30.00 15.63 45.45 31.00 26.25 

นักเรียนคนที่ 25 63.00 25.00 32.55 43.00 36.25 
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ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จ าแนกตามวิชา 

ภาษาไทย 
(01) 

คณิตศาสตร์ 
(04) 

วิทยาศาสตร์  
(05) 

สังคมศึกษาฯ 
(02) 

ภาษาอังกฤษ 
(03) 

นักเรียนคนที่ 26 54.00 18.75 36.95 42.00 18.75 

นักเรียนคนที่ 27 45.00 28.13 25.95 38.00 32.50 

นักเรียนคนที่ 28 23.50 9.38 15.25 37.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 29 27.00 25.00 17.15 33.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 30 26.50 25.00 19.50 26.00 20.00 

นักเรียนคนที่ 31 24.00 12.50 13.20 33.00 27.50 

นักเรียนคนที่ 32 21.50 15.63 34.60 22.00 18.75 

นักเรียนคนที่ 33 47.50 18.75 21.85 26.00 21.25 

นักเรียนคนที่ 34 27.50 15.63 30.35 25.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 35 37.50 28.13 17.15 33.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 36 44.00 21.88 30.20 32.00 41.25 

นักเรียนคนที่ 37 22.00 12.50 19.35 21.00 20.00 

นักเรียนคนที่ 38 0.00 12.50 0.00 28.00 20.00 

นักเรียนคนที่ 39 37.00 15.63 32.70 30.00 21.25 

นักเรียนคนที่ 40 22.00 15.63 32.25 27.00 16.25 

นักเรียนคนที่ 41 41.50 15.63 24.05 36.00 13.75 

นักเรียนคนที่ 42 19.50 6.25 21.55 24.00 11.25 

นักเรียนคนที่ 43 38.50 25.00 32.55 35.00 13.75 

นักเรียนคนที่ 44 41.50 12.50 25.95 39.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 45 37.50 18.75 28.15 40.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 46 19.00 21.88 21.85 32.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 47 22.00 21.88 24.05 28.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 48 35.00 12.50 30.05 36.00 16.25 

นักเรียนคนที่ 49 45.50 25.00 23.90 43.00 26.25 

นักเรียนคนที่ 50 23.00 15.63 19.35 27.00 20.00 

นักเรียนคนที่ 51 46.50 31.25 37.25 38.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 52 37.00 25.00 32.85 26.00 23.75 

นักเรียนคนที่ 53 44.00 37.50 28.45 38.00 20.00 

นักเรียนคนที่ 54 30.50 28.13 28.30 37.00 18.75 

นักเรียนคนที่ 55 33.50 15.63 21.70 34.00 20.00 
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ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จ าแนกตามวิชา 

ภาษาไทย 
(01) 

คณิตศาสตร์ 
(04) 

วิทยาศาสตร์  
(05) 

สังคมศึกษาฯ 
(02) 

ภาษาอังกฤษ 
(03) 

นักเรียนคนที่ 56 37.50 25.00 25.65 29.00 20.00 

นักเรียนคนที่ 57 35.50 18.75 30.65 39.00 21.25 

นักเรียนคนที่ 58 25.00 9.38 8.80 29.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 59 0.00 15.63 0.00 26.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 60 36.00 15.63 17.30 28.00 26.25 

นักเรียนคนที่ 61 21.50 25.00 14.95 24.00 20.00 

นักเรียนคนที่ 62 36.00 25.00 17.15 31.00 22.50 

นักเรียนคนที่ 63 38.50 18.75 21.55 42.00 25.00 

นักเรียนคนที่ 64 34.50 15.63 28.30 33.00 16.25 

นักเรียนคนที่ 65 43.00 28.13 28.30 44.00 27.50 

นักเรียนคนที่ 66 44.50 6.25 24.05 34.00 17.50 

นักเรียนคนที่ 67 38.00 25.00 25.95 22.00 16.25 

นักเรียนคนที ่68 25.00 15.63 17.45 19.00 15.00 

นักเรียนคนที ่69 65.50 43.75 39.30 35.00 35.00 

นักเรียนคนที ่70 37.50 15.63 19.50 38.00 21.25 

นักเรียนคนที ่71 24.00 12.50 23.60 28.00 18.75 

นักเรียนคนที ่72 28.00 12.50 21.40 24.00 18.75 

นักเรียนคนที ่73 37.00 15.63 30.35 29.00 20.00 

นักเรียนคนที ่74 21.50 12.50 17.00 28.00 25.00 

นักเรียนคนที ่75 34.50 18.75 37.10 40.00 16.25 

นักเรียนคนที ่76 36.50 3.13 28.15 32.00 16.25 

นักเรียนคนที ่77 30.50 15.63 17.15 21.00 16.25 

นักเรียนคนที ่78 32.00 15.63 34.75 29.00 20.00 

นักเรียนคนที ่79 23.50 18.75 23.75 20.00 26.25 

นักเรียนคนที ่80  55.00 18.75 23.90 43.00 20.00 

นักเรียนคนที ่81 31.50 21.88 28.15 29.00 17.50 

นักเรียนคนที ่82 38.50 18.75 19.65 33.00 15.00 
จ้านวนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ

พื้นฐาน O-net ที่ม ีT-SCORE ต้ังแต่ 45  ข้ึนไป 10 0 1 0 0 
ร้อยละของนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ

พื้นฐาน O-net ที่ม ีT-SCORE ต้ังแต่ 45  ข้ึนไป 12.82 0 1.28 0 0 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑ อาคารเรียน ๓ หลัง 
๒ อาคารประกอบ 2 หลัง 
๓ ห้องน้้า/ห้องส้วม ๔ หลัง 
๔ สนามกีฬา ๔ สนาม 
๕ ตึกอ้านวยการ 1 หลัง 
๖ ฐานพระพุทธรูป 1 หลัง 
๗ ศาลาพักผ่อน 10 หลัง 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ  
๒,๒00 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัย อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรมและ
รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือสืบสาน
ประเพณีลงแขกเก่ียวข้าวหอมนิลอินทรีย์วิถีพอเพียง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีก่อพระทรายข้าวเปลือก 
ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประเพณีท้าบุญหมู่บ้านประจ้าปี เป็นต้น 
   7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้น ป.6  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจ้าง
ทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 36,000 บาท 
    7.3 โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
 

  โอกาส 
   -  การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ซึ่งชุมชนเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
   -  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานราชการต่าง ๆให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

   -  บุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านในชุมชน 
   -  สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การจักสาน และเกษตรอินทรีย์ 

   -  มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกมากมายในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เช่น โรงงานแปรรูป 
มันส้าปะหลัง ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฯลฯ 
   -  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น้าองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองให้ความสนับสนุน 
ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่้าเสมอ 
 

  ข้อจ ากัด 
   -  ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา ขาดพาหนะในการ
เดินทางมาโรงเรียน 
   -  เศรษฐกิจชุมชนมีฐานะยากจน จึงขาดปัจจัยในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
 

8.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 50 ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 50 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร ์1 1.0 40 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.0 40 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 20 ว21104 วิทยาการค้านวณ1 0.5 20 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 50 ส21102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21103 พลศึกษา 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ทัศนศิลป ์ 1.0 40 ศ21102 ดนตร-ีนาฏศิลป ์ 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง21102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 50 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท21201 การอ่านจับใจความ 0.5 20 ท21202 การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 0.5 20 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว21201 โปรแกรมประมวลคา้ 1.0 40 ว21202 โปรแกรมน้าเสนอ 1.0 40 
ส21201 ท้องถิ่นของเรา 1 1.0 40 ส21201 ท้องถิ่นของเรา 2 1.0 40 
ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ศ20201 ศิลป์สร้างสรรค1์ 0.5 20 ศ20202 ศิลป์สร้างสรรค2์ 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 40 อ20202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 50 ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 50 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร ์1 1.0 40 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.0 40 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 20 ว21104 วิทยาการค้านวณ1 0.5 20 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 50 ส21102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21103 พลศึกษา 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ทัศนศิลป ์ 1.0 40 ศ21102 ดนตร-ีนาฏศิลป ์ 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง21102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 50 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท21201 การอ่านจับใจความ 0.5 20 ท21202 การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 0.5 20 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว21201 โปรแกรมประมวลคา้ 1.0 40 ว21202 โปรแกรมน้าเสนอ 1.0 40 
ส21201 ท้องถิ่นของเรา 1 1.0 40 ส21201 ท้องถิ่นของเรา 2 1.0 40 
ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ศ20201 ศิลป์สร้างสรรค1์ 0.5 20 ศ20202 ศิลป์สร้างสรรค2์ 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 40 อ20202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทย 1.5 50 ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร ์ 1.5 50 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร ์1 1.0 40 ว21102 วิทยาศาสตร ์2 1.0 40 
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 20 ว21104 วิทยาการค้านวณ1 0.5 20 
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 50 ส21102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21103 พลศึกษา 0.5 20 พ21104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ21101 ทัศนศิลป ์ 1.0 40 ศ21102 ดนตร-ีนาฏศิลป ์ 1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง21102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1.5 50 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท21201 การอ่านจับใจความ 0.5 20 ท21202 การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 0.5 20 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว21201 โปรแกรมประมวลคา้ 1.0 40 ว21202 โปรแกรมน้าเสนอ 1.0 40 
ส21201 ท้องถิ่นของเรา 1 1.0 40 ส21201 ท้องถิ่นของเรา 2 1.0 40 
ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ศ20201 ศิลป์สร้างสรรค์ 1 0.5 20 ศ20202 ศิลป์สร้างสรรค์ 2 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 40 อ20202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร3์ 1.0 40 ว22102 วิทยาศาสตร4์ 1.0 40 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 20 ว22104 วิทยาการค้านวณ2 0.5 20 
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22103 พลศึกษา 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22101 นาฏศิลป ์ 1.0 40 ศ22102 ทัศนศิลป-์ดนตร ี 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง22102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว22201 โปรแกรมตารางค้านวณ 1.0 40 ว22202 การสร้างเว็บไซต ์ 1.0 40 
ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
พ22201 วอลเลย์บอล 1.0 40 พ22202 แบตมินตัน 1.0 40 
ศ20203 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง3 0.5 20 ศ20204 มนต์เสน่ห์เมืองสระแก้ว 0.5 20 
อ20203 อังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 40 อ20204 อังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร3์ 1.0 40 ว22102 วิทยาศาสตร4์ 1.0 40 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 20 ว22104 วิทยาการค้านวณ2 0.5 20 
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22103 พลศึกษา 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22101 นาฏศิลป ์ 1.0 40 ศ22102 ทัศนศิลป-์ดนตร ี 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง22102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว22201 โปรแกรมตารางค้านวณ 1.0 40 ว22202 การสร้างเว็บไซต ์ 1.0 40 
ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
พ22201 วอลเลย์บอล 1.0 40 พ22202 แบตมินตัน 1.0 40 
ศ20203 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง3 0.5 20 ศ20204 มนต์เสน่ห์เมืองสระแก้ว 0.5 20 
อ20203 อังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 40 อ20204 อังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร3์ 1.0 40 ว22102 วิทยาศาสตร4์ 1.0 40 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 20 ว22104 วิทยาการค้านวณ2 0.5 20 
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22103 พลศึกษา 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22101 นาฏศิลป ์ 1.0 40 ศ22102 ทัศนศิลป-์ดนตร ี 1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง22102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว22201 โปรแกรมตารางค้านวณ 1.0 40 ว22202 การสร้างเว็บไซต ์ 1.0 40 
ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
พ22201 วอลเลย์บอล 1.0 40 พ22202 แบตมินตัน 1.0 40 
ศ20203 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง3 0.5 20 ศ20204 มนต์เสน่ห์เมืองสระแก้ว 0.5 20 
อ20203 อังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 40 อ20204 อังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร5์ 1.0 40 ว23102 วิทยาศาสตร6์ 1.0 40 
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 20 ว23104 วิทยาการค้านวณ3 0.5 20 
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23103 พลศึกษา 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ดนตร-ีนาฏศิลป ์ 1.0 40 ศ23102 ทัศนศิลป ์ 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง23102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 ท23202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์1 1.0 40 ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร2์ 1.0 40 
ว23201 โปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น 1.0 40 ว23204 โครงงานคอมพิวเตอร3์ 1.0 40 
ส23201 กฎหมายน่ารู1้ 0.5 20 ส23202 กฎหมายน่ารู2้ 0.5 20 
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร5์ 1.0 40 ว23102 วิทยาศาสตร6์ 1.0 40 
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 20 ว23104 วิทยาการค้านวณ3 0.5 20 
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23103 พลศึกษา 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ดนตร-ีนาฏศิลป ์ 1.0 40 ศ23102 ทัศนศิลป ์ 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง23102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 ท23202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์1 1.0 40 ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร2์ 1.0 40 
ว23201 โปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น 1.0 40 ว23204 โครงงานคอมพิวเตอร3์ 1.0 40 
ส23201 กฎหมายน่ารู1้ 0.5 20 ส23202 กฎหมายน่ารู2้ 0.5 20 
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร5์ 1.0 40 ว23102 วิทยาศาสตร6์ 1.0 40 
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 20 ว23104 วิทยาการค้านวณ3 0.5 20 
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 1.5 60 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23102 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23103 พลศึกษา 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23101 ดนตร-ีนาฏศิลป ์ 1.0 40 ศ23102 ทัศนศิลป ์ 1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง23102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 
ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 ท23202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ 0.5 20 
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 0.5 20 
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร์1 1.0 40 ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร2์ 1.0 40 
ว23201 โปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น 1.0 40 ว23204 โครงงานคอมพิวเตอร3์ 1.0 40 
ส23201 กฎหมายน่ารู1้ 0.5 20 ส23202 กฎหมายน่ารู2้ 0.5 20 
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
อ20205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 อ20206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
12  ลูกเสือ  เนตรนาร ี

0.5 
13 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

8  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

7 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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8.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 
 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย4ี 0.5 20 ว31104 วิทยาการค้านวณ4 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษา 0.5 20 พ31102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ดนตร ี 0.5 20 ศ31102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
ท31201 การอ่านจับใจความส้าคัญ 0.5 20 ท31202 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง 0.5 20 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว31201 ฟิสิกส1์ 2.0 80 ว31202 ฟิสิกส2์ 2.0 80 
ว31221 เคมี1 1.5 60 ว31222 เคมี2 1.5 60 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 0.5 20 ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 0.5 20 
ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย4ี 0.5 20 ว31104 วิทยาการค้านวณ4 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษา 0.5 20 พ31102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ดนตร ี 0.5 20 ศ31102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
ท31201 การอ่านจับใจความส้าคัญ 0.5 20 ท31202 การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง 0.5 20 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว31201 ฟิสิกส1์ 2.0 80 ว31202 ฟิสิกส2์ 2.0 80 
ว31221 เคมี1 1.5 60 ว31222 เคมี2 1.5 60 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 0.5 20 ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 0.5 20 
ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 1 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 (แผนการเรียนอังกฤษ – คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
 

รายวิชาพืน้ฐาน 7.0 280 รายวิชาพืน้ฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย4ี 0.5 20 ว31104 วิทยาการค้านวณ4 0.5 20 
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษา 0.5 20 พ31102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 0.5 20 ศ31102 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
ท31201 การอ่านจับใจความ 0.5 20 ท31202 การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ร้อยกรอง 0.5 20 
ท31203 การเขียนรายงานและการเขียนบันทึก 1.5 60 ท31204 การการแต่งค้าประพันธ์ 1.5 60 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว31281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 0.5 20 ว31282 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 0.5 20 
ส31231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส31232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ง31201 การเพาะเห็ดนางฟ้า 1.0 40 ง31203 ช่างไฟฟ้าอาคาร2 1.0 40 
ง31202 ช่างไฟฟ้าอาคาร 1 1.0 40 ง31204 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1.0 40 
อ31201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1. 40 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 60 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 1.0 60 
อ31205 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 0.5 20 อ31206 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 0.5 20 

 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามัญ/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามัญ/นศท. 

0.5 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.
5 

700 

 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 40 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 40 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลย5ี 0.5 20 ว32104 วิทยาการค้านวณ5 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5 20 พ32102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ32102 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท32201 การเขียนเรื่องสั้น 0.5 20 ท32203 การเขียนอธิบาย 0.5 20 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 
ว32223 เคมี 3  1.5 60 ว32224 เคมี 4 1.5 60 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว31263 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 0.5 20 ว31264 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 0.5 20 
ส32233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 0.5 20 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 41 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 40 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลย5ี 0.5 20 ว32104 วิทยาการค้านวณ5 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5 20 พ32102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ32102 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท32201 การเขียนเรื่องสั้น 0.5 20 ท32203 การเขียนอธิบาย 0.5 20 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 80 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 80 
ว32223 เคมี 3  1.5 60 ว32224 เคมี 4 1.5 60 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว31263 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3 0.5 20 ว31264 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 0.5 20 
ส32233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 0.5 20 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 42 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 (แผนการเรียนอังกฤษ – คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพืน้ฐาน 7.5 300 รายวิชาพืน้ฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 40 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลย5ี 0.5 20 ว32104 วิทยาการค้านวณ5 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5 20 พ32102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์ 0.5 20 ศ32102 ทัศนศิลป์ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท32201 การเขียนเรื่องสั้น 0.5 20 ท32202 การพูดเล่าเรื่อง 0.5 20 
ท32203 การเขียนอธิบาย 1.5 60 ท32204 การอ่านเอาเรื่อง 1.5 60 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 0.5 60 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 0.5 60 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว1 1.0 40 อ32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว2 1.0 40 
อ32207 เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ3 1.0 40 อ32208 เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ4 1.0 40 
ส32233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส32234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
ง32201 การปลูกผักสวนครัว 1.0 40 ง32203 ช่างไม้เบื้องต้น2 1.0 40 
ง32202 ช่างไม้เบื้องต้น1 1.0 40 ง32204 อาหารและโภชนาการ 1.0 40 

 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามัญ/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามัญ/นศท. 

0.5 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

10 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
 
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 43 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส33103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5 20 พ33102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม  10.0 400 รายวิชาเพ่ิมเติม  10.0 400 
ท33201 การเขียนโครงงาน 0.5 20 ท33202 การจดบันทึก 0.5 20 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 80 
อ33201 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 1.0 40 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0  80 ว33206 ฟิสิกส์ 6 2.0  80 
ว33225 เคมี 5 1.5 60 ว33226 เคมี 6 1.5 60 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว33265 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 0.5  20 ว33266 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ6  0.5 20 
ว33283 โครงงานคอมพิวเตอร6์ 1.0 40 ว33284 การสร้างและตกแต่งภาพ 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

20 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส33103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5 20 พ33102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม  10.0 400 รายวิชาเพ่ิมเติม  10.0 400 
ท33201 การเขียนโครงงาน 0.5 20 ท33202 การจดบันทึก 0.5 20 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 80 
อ33201 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 2 1.0 40 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0  80 ว33206 ฟิสิกส์ 6 2.0  80 
ว33225 เคมี 5 1.5 60 ว33226 เคมี 6 1.5 60 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว33265 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 0.5  20 ว33266 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ6  0.5 20 
ว33283 โครงงานคอมพิวเตอร6์ 1.0 40 ว33284 การสร้างและตกแต่งภาพ 1.0 40 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามญั/นศท. 

0.5 
 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

20 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 (แผนการเรียนอังกฤษ – คณิต) 

 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชั่วโมง ภาคเรียนที่  2 หน่วยกิต/ชั่วโมง 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ส33103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส33104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5 20 พ33102 พลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 ศ33102 นาฏศิลป ์ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม  10.0 400 รายวิชาเพ่ิมเติม  10.0 400 
ท33201 การเขียนโครงงาน 0.5 20 ท33202 การจดบันทึก 0.5 20 
ท33203 การเขียนย่อความ 1.5 60 ท33204 การเขียนสารคด ี 1.5 60 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 80 
อ33201 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์1 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ์2 1.0 40 
อ33203 โครงงานภาษาอังกฤษ1 0.5 20 อ33204 โครงงานภาษาอังกฤษ2 0.5 20 
อ33205 การแปลเบื้องต้น 1 1.0 40 อ33206 การแปลเบื้องต้น 2 1.0 40 
ง33201 ขนมไทย 1.0 40 ง33202 อาหารจานเดียว 1.0 40 
ง33202 ช่างประปา1 1.0 40 ง33204 ช่างประปา2 1.0 40 
ศ30205 สร้างสรรค์งานศลิป1์ 1.5 60 ศ30206 สร้างสรรค์งานศลิป2์ 1.5 60 

 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1.5 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 1.5 60 
 กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20  กิจกรรมแนะแนว + วิถีพุทธ 0.5 20 
 ลูกเสือวิสามัญ/นศท. 

0.5 
10  ลูกเสือวิสามัญ/นศท. 

0.5 
10 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

10 

 ชุมนุม 0.5 20  ชุมนุม 0.5 20 
 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 17.5 700 
 

 
*หมายเหตุ  เลือกเรียนรายวิชาเลอืกเสรีตามโครงสร้างที่ก้าหนดเข้าไว้ในหลักสตูรสถานศึกษา 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 46 
 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 256 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ้านวน 7,500 เล่ม  มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ้านวน 450 ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม –คืน ใช้ระบบ Library ๒000 มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ้านวน 2 เครื่อง มีจ้านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด     
เฉลี่ย 150 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27.42 ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก 
โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 100 คน ต่อปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 9.2 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 5 ห้อง จ้าแนกเป็น  

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ้านวน ๓ ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ้านวน ๒ ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ้านวน ๑ ห้อง  

 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ้านวน  20 เครื่อง จ้าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ้านวน    5  เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ้านวน  10  เครื่อง 

โดยมีจ้านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย 300 คน ต่อวัน คิดเป็น 
ร้อยละ 54.84 ของนักเรียนทั้งหมด 

  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส้านักงาน) จ้านวน 5 เครื่อง 
 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ ศูนยค์อมพิวเตอร์ 750 
2 ห้องสมุด 800 
3 ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 750 
4 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 700 
5 ศูนย์อาเซียนศึกษา 770 
6 ห้องหมวดภาษาไทย 550 
7 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 500 
8 ห้องหมวดคณิตศาสตร์ 550 
9 ห้องหมวดนาฏศิลป์ 650 

10 ห้องหมวดพลศึกษาและสุขศึกษา 600 
11 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 700 
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 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ วัดในชุมชน ต.หนองน้้าใส ต.ช่องกุ่ม ต.หนองหมากฝ้าย ต.แซออร์ จ.สระแก้ว 90 
๒ เขื่อนพระปรง 70 
๓ อ่างเก็บน้้าบ้านห้วยชัน 70 
4 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 ต.หนองน้้าใส จ.สระแก้ว 100 
5 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (มศว.) จ.สระแก้ว 70 
6 อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 10 
7 อุทยานแห่งชาติตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 1 
8 บริษัทเอ่ียมบูรพา จ้ากัด ต.หนองน้้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  30 
9 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 10 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว 10 
11 หอสมุดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 10 
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อ.เมือง จ.สระแก้ว 4 
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ศูนย์หนองนกเขา) อ.เมือง จ.สระแก้ว 4 
14 ตลาดการค้าชายแดน (โรงเกลือ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 20 
15 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 10 
16 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 10 

  
 9.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. นายสมพงษ์  ดีโสภา 
การด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 4 

๒. นายเทิดพงศ์      บุญสร้าง เพศศึกษา 1 
๓. นางสมบัติ         เงินมูล การปลูกพืชผักสวนครัว 8 
4. 

นายสุรพงษ์ ธรรมวรางกูล 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 
 

 

   ผลงานและเกียรติประวัติโรงเรียน 
 

 

 

 

 

รางวัลที่ได้รับ รางวัลประเภท ปี พ.ศ. จากสถาบัน 
ปีการศึกษา  2563 

ได้สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดสระแก้ว  ประจ้าปี  2563 

เกียรติบัตร 2563 จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 
 

ผลงานและเกียรติประวัติของคร ู
 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปีการศึกษา  2563 
1 นางบุญเริง  อุทัยมา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง

และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม 
Zoom for Education และ Google 
Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

2 นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม 
Zoom for Education และ Google 
Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

3 นายธนกร  เทียงค้า ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม 
Zoom for Education และ Google 
Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
4 นางรจนา  เทียงค้า ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างและ

พัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom for 
Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

5 นายกชภชมษ์  บุญนาค ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างและ
พัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom for 
Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ครูดีเด่น  
ประจ้าปี  2563  เนื่องในวันครู  ประจ้าปี  
2564 

เกียรติบัตร องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสระแก้ว 

6 นายสุวิทย์  สังสีแก้ว ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างและ
พัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom for 
Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ครูดีเด่น  
ประจ้าปี  2563  เนื่องในวันครู  ประจ้าปี  
2564 

เกียรติบัตร องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสระแก้ว 

7 นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างและ
พัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom for 
Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

8 นางคมข้า  ศรีผดุง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างและ
พัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom for 
Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

9 นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างและ
พัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom for 
Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

10 นายบรรพต  อาจหาญ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างและ
พัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom for 
Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 

รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
11 นางสาววิลาวรรณ  เลิศมงคล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง

และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ครูดีเด่น  
ประจ้าปี  2563  เนื่องในวันครู  ประจ้าปี  
2564 
 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอนระดับ
คุณภาพโครงการนิเทศการสอนของครู
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว  ประจ้าปีการศึกษา  
2563  ภาคเรียนที่  1  ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

12 นางยุพา  นาลาด ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรรหัส  
624181085  การเขียนองค์ความรูใ้หม่
ของครูสู่ศิษย์  ยุค  Thailand  4.0  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับพ้ืนฐาน  
จ้านวน  14  ชั่วโมง  รุ่นที่  019 
 

เกียรติบัตร ห้างหุ่นส่วนจ้ากัด  ธีรกุล
ภูมิปัญญา 

13 นางสาวเมธญา  งามข้า ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 
 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

14 นายอนุชาติ  ชาติรัมย์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 
 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 51 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 

รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
15 นายวัฒนชัย  โสดี ส้าเร็จการอบรม  ณ  โรงแรมลายทอง  

อ้าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
หลักสูตร “แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  
แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา  
เชื่อมโยงสู่การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)   

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์  การ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  
ท้านองสรภัญญะ ครูสอนสวดมนต์ รุ่นที่  7 

เกียรติบัตร ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม   
วัดชัยชนะสงคราม  

ร่วมกับ  กรมศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 

16 นางสาวรังสินี  หอมใบ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

17 นายวิฑูรย์  ด่านไธสง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

  ได้ผ่านการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณใน
การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ประจ้าปี  
2563 

เกียรติบัตร ส้านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอนระดับ
คุณภาพโครงการนิเทศการสอนของครู
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว  ประจ้าปีการศึกษา  
2563  ภาคเรียนที่  1  ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
18 นายคมสันต์  จันสวาท ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง

และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน/นักศึกษา และเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ครั้งที่ 1  หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบาย
ด้วยรักและสามัคคี” 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี   

เป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู  โดยการแบ่งปันเรื่องราว
ความประทับใจที่มีต่อครู  ผ่านภาพถ่าย  
หรือ คลิปวิดีโอ  ตามโครงการจรรยาบรรณ
สู่ครูดี...เพ่ือเด็กดี  ประจ้าปี  2563  
กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง  ผู้น้าทางชีวิต” 

เกียรติบัตร ส้านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์  กิจกรรม
เสวนา “คุรุสภาTalk : ครูยุคใหม่  เรียนรู้
ใช้  ไอทีใกล้ตัว” 

เกียรติบัตร ส้านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา  ร่วมกับ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
19 นางสาวสมพิศ  สวงรัมย์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง

และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

20 นายสมรัตน์  อุทัยมา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

21 นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
22 นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอนระดับ

คุณภาพโครงการนิเทศการสอนของครู
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว  ประจ้าปีการศึกษา  
2563  ภาคเรียนที่  1  ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

23 นางละเอียด  ดีมุข ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

24 นางพรนภา  จันดา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอนระดับ
คุณภาพโครงการนิเทศการสอนของครู
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว  ประจ้าปีการศึกษา  
2563  ภาคเรียนที่  1  ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

25 นายวัฒนา  ธิมาศ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

26 นายทศพร  หล่าจันดี ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ครูดีเด่น  
ประจ้าปี  2563  เนื่องในวันครู  ประจ้าปี  
2564 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

28 นายอภิโชค  กุลเสน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
29 นายดาวทอง  จ้้านอก ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง

และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ครูดีเด่น  
ประจ้าปี  2563  เนื่องในวันครู  ประจ้าปี  
2564 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

30 นายสุริยา  อ่อนศิลา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ครูดีเด่น  
ประจ้าปี  2563  เนื่องในวันครู  ประจ้าปี  
2564 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

เข้าร่วมโครงการการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
เทเบิลเทนนิสคนพิการทางปัญญา  
(ระดับต้น)  ประจ้าปี  2563 

เกียรติบัตร สมาคมกีฬาคนพิการทาง
ปัญญาแห่งประเทศไทย 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอนระดับ
คุณภาพโครงการนิเทศการสอนของครู
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว  ประจ้าปีการศึกษา  
2563  ภาคเรียนที่  1  ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

31 นายวัฒนา  นุพิมพ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

32 นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

33 นางสาวเยาวลักษณ์  กุลบ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้าง
และพัฒนาส้าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (การใช้โปรแกรม Zoom 
for Education และ Google Classroom 
 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 55 
 

 
 

ผลงานและเกยีรติประวตัิของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปีการศึกษา  2563 
1 เด็กหญิงกุลณดา  อินทร์ขาล ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

2 เด็กหญิงโกลัญญา  กองจุล ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

3 เด็กหญิงพัณณชิตา  บัวไข ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

4 เด็กหญิงพิชชาภา  เย็นไทย ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

5 เด็กหญิงพีรดา  สุขวารี ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

6 เด็กหญิงเพชรา  ถาวรยิ่ง ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

7 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  สุ่มมาตย์ ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

8 เด็กหญิงมัณฑนา  พรมทิพย์ ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

9 เด็กหญิงวรรวิษา  ก้านบัว ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 

10 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองชิต ได้เข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์
น้อย”  รุ่นที่  2 

เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปีการศึกษา    2563 
11 เด็กหญิงนพมาศ  สมัยกุล ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2   

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ                 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 “Dictation” 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   
ปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

12 นายบรรณสรณ์  อินทร์กัณหา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1   
การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ
ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  เนื่องในวันคริสต์มาส  
ประจ้าปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

13 นางสาวภานิชา  ปักกาวะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เนื่องในงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
ประจ้าปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   
การแข่งขันการตอบปัญหาเกมก้าจัด
จุดอ่อน  ระดับ  ม.6  เนื่องในกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประจ้าปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

14 
 

นายสุริยา  ทองชิต 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  2  
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล  รุ่นอายุไม่เกิน  
18  ปีชาย  การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค  จังหวัดสระแก้ว  
ประจ้าปี  2563 

เกียรติบัตร จังหวัดสระแก้ว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
Crossword”  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน 
การตอบปัญหาเกมก้าจัดจุดอ่อน   
ระดับ  ม.6  เนื่องในกิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประจ้าปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 57 
 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 

รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดแข่งขัน   

A – MATH  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เนื่องในโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์  
ประจ้าปีการศึกษา  2563  

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

15 นางสาวพลอยไพลิน  นิลพรมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2   
การวาดภาพระบายสี   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ประจ้าปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
“Crossword”  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

16 นางสาวมณฑิตา  ถาวรสาลี เป็นผู้มีผลการเรียนดี  ระดับดีเยี่ยม   
ผลการเรียนเฉลี่ย  3.56  แผนการเรียน  
วิทย์ – คณิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ   
ประจ้าปี  2564 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดแข่งขัน   
A – MATH  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เนื่องในโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์  
ประจ้าปีการศึกษา  2563  

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
“Crossword”  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา  2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  การ
แข่งขันการตอบปัญหาเกมก้าจัดจุดอ่อน  
ระดับ  ม.6  เนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ประจ้าปีการศึกษา  
2563 

เกียรติบัตร โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 
รางวัล
ประเภท 

จากสถาบัน 

ปี  2563 
17 นายอภิศาล  พิมพ์ภักดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันเขียน

เรียงความ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โครงการครูไทยรักษ์ภาษา  ครั้งที่  11 
“เทพรัตนราชสดุดี  เจ้าฟ้ามหาจักรี  
วิศิษฏ์ศรีอักษรา” 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

ได้เข้าร่วมการประกวดแต่งกลอน  ภายใต้
แนวคิด “ร้ายซ่อนดี โควิด – 19” ใน
โครงการคลินิกซ่อมภาษาไทย 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ครั้งที่  1  หัวข้อ “สนองพระบรมรา
โชบายด้วยรักและสามัคคี” 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี   

  
 

10.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด้าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

- โครงการพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
- การจัดท้าแผนการเรียนการสอนบูรณาการอาเซียนศึกษาและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
- โครงการจัดท้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
-  การอบรมขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ( การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา    

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท้า ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน การอบรมผลิตสื่อ
การเรียนการสอนโดยการใช้โปรกแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ) 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนและองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
- การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
- การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 - การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
   - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 59 
 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2562  
๑1.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

 ตามที่ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 
2562 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท้ารายงาน
ประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้ การด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 

 ก้าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ดีเลิศ) 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ดีเลิศ) 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดีเลิศ 

สรุป : คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 
 

จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วให้การสนับสนุนปัจจัยการบริหารในทุกๆ ด้าน 

 2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานต่าง ๆ   
 3. สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะชักจูงนักเรียนให้มีพฤติกรรมไปในทางเสี่ยง 

จุดควรพัฒนา 
1. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  2. จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน               
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการน้ามาใช้ 

4. เร่งให้ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ตระหนัก และเห็นความส้าคัญของการศึกษามากข้ึน     
5. เร่งให้ผู้ปกครองช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดข้ึนอย่างจริงจัง 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน    
        จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการ
ประเมินการทดสอบ O-Net ของผู้เรียน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่ส้าคัญที่สถานศึกษาได้น้าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเพ่ือน้าไปสู่                
การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส้าเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และวางแนวทางการน้าไปใช้
วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต  

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1) การอบรมพัฒนาครู มีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่โรงเรียนมีครู มีทรัพยากรเพียงพอ ดังนั้น 
ควรเพิ่มประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส้าคัญ 

2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของผู้เรียนยังเป็นเรื่องส้าคัญ การพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียน 
รู้จักเลือกท้า, ปฏิบัติ ไปในทิศทางท่ีสังคมคาดหวัง เป็นสิ่งที่ต้องท้าตลอดเวลา และต่อเนื่อง 

3) การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4) การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆต้องกระท้าอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและในด้านความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียน 

5) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยวิธีการต่าง ๆ 
6) การพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง 

จริงจังมากขึ้น 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ต้องการบุคลากรสนับสนุนในสายภาคปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ที่ยัง 
ขาดอยู่ เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจ้างครูผู้สอนเจ้าของภาษา    
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 12.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑0.oo ๘.๓๔ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑0.oo ๙.๖๔ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑0.oo ๙.๕0 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น ๑0.oo ๗.๗๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒0.00 ๘.๑๖ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ๑0.oo ๘.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.00 ๔.๓0 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด้ า เนินงานโครงการพิ เศษ เพื่ อส่ งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา ๕.00 ๔.๕0 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.00 ๕.00 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑00.00 ๘0.๑๙ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 80.19 คะแนน  มีคุณภาพระดับดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบทดสอบที่หลากหลายส่งเสริม               
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้ากับติดตามและประเมินผล                  
อย่างต่อเนื่อง  
 2. ครูควรได้รับการพัฒนาการใช้สื่อให้ เหมาะสมกับกิจกรรม น้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ เหมาะสม               
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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13. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการศึกอย่างต่อเนื่อง 

การประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวข้องกับการด้าเนินการที่ส้าคัญ 3  ขั้นตอน คือ 1) การควบคุม 
คุณภาพ(Quality Control)เป็นการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นเป้าหมายและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปมาตรฐานจะก้าหนดโดยองค์คณะ
บุคคล ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีประสบการณ์ 2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด้าเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ก้าหนดขึ้นมากน้อยเพียงไรและมี
ขั้นตอนการด้าเนินการที่จะท้าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ3) การประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment)  เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย
หน่วยงานที่ก้ากับดูแลในเขตพ้ืนที่และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลสถานศึกษาทั้งนี้  
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระท้าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางการด้าเนินการที่ชัดเจน 
มีการน้าผลการประเมินในทุกขั้นตอนมาใช้เพ่ือการวางแผน ออกแบบและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ ปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งเราสามารถการน้าผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ท้าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

2.ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาส
ที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

3.ท้าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจังซึ่งมีผล
ให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก้าหนด 

5. ครูได้ท้างานอย่างมืออาชีพ มีการท้างานที่เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท้าให้เป็น ที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
และชุมชน 

6. ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้น้าและความรู้ ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความ
โปร่งใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

7. กรรมการสถานศึกษาได้ท้างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม เปน็ผู้ที่ท้าประโยชน์และมีส่วนพัฒนา
สถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนร่วมกับผู้บริหารและครู สมควรที่ได้รับความ
ไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา 

8. หน่วยงานที่ก้ากับดูแล ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบา
ภาระในการก้ากับดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 

9. ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ได้เยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาองค์กร 
ชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป 

10. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของหน่วยงาน  
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14. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 14.1 การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นส้าคัญ 
    
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
       
 
 โรงเรียนได้ด้าเนินการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 
การบริหารหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารมีส่วนร่วม (Part Cipartion Management)     
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) ทฤษฎีระบบการบริหารวงจร เดรมมิ่ง 
(Deming Circle :  PDCA) ทฤษฎีระบบ ด้าเนินงานสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่ป้อน  เข้าไป ( Input) กระบวนการ 
(process) ผลงาน (Output) ผลิตผล (Product) โดยน้าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
 

วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติตามแนวคิดทฤษฎีการบริหาร ที่ส้าคัญของโรงเรียน ดังนี้ 
1. การบริหารหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
2. การบริหารมีส่วนร่วม (Participatory Governance) การบริหารแบบมีส่วนร่วม การวางแผน                 

การร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมินผล มีความรู้สึกว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีความเต็มใจใน
การท้างานจนบังเกิดผลดีหลาย ๆประการต่อองค์กร 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายวิชิต  ลือพืช 

 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสุวิทย์  มณีสาย 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  นางบุญเริง  อุทัยมา 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ฝ่าย 
บริหารงานวิชาการ 
นายธนกร  เทียงค า 

 

ฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป 

นายสุริยา  อ่อนศิลา 
 

ฝ่าย 
บริหารงานงบประมาณ 

นางสาววิลาวรรณ  เลิศมงคล 
 
 

ฝ่าย 
บริหารงานบุคลากร 
นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง 
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3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School-Based Management : SBM ) การจัดการศึกษา 
ที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Efficiency & Effectiveness School) 
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก้าหนด มีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา นโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมมือด้าเนินการในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหาร
ทั่วไป 

4. วงจรคุณภาพเดรมม่ิง (Deming  Circle : PDCA) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ประการ ดังนี้  
1) P =  Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน เพ่ือเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย การแก้ปัญหาและวางแผน 

แก้ปัญหา 
2) D = Do  คือ ขั้นตอนการด้าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ 
3) C = Check  คือ ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล 
4) A =  Act  คือ การก้าหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

5. ทฤษฎีระบบ โรงเรียนมีการด้าเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ 
ก้าหนดไว้ โดยสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) กระบวนการ (process) ผลงาน (Output) ผลิตผล                     
(Product) 

6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ตามแนวพระราชด้ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความ            
ไม่ประมาทโดยค้านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้    
(มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีคุณธรรม (ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปัน) ประกอบ  การ
วางแผน การตัดสินใจและการกระท้าตาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ในการบริหารโดยการปฏิบัติอย่าง            
เป็นขั้นตอน คือ 
 3 ห่วง  ประกอบด้วย ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ ห่วงท่ี 2 ความมีเหตุผล ห่วงที่ 3 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัว 
 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขท่ี 1 ความรู้ เงื่อนไขท่ี 2  คุณธรรม 
 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 เศรษฐกิจ มิติที่ 2 สังคม  มิติที่ 3 สิ่งแวดล้อม  มิติที่ 4 วัฒนธรรม 
          
 14.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วม 
อย่างมีคุณภาพ 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑ . ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้ และยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
ของนักเรียน 
 

1.1  พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสามารถน้าความรู้ไปใช้              
ในชีวิตประจ้าวันได้ 
1.2  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะ  
ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
1.3 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ 
1.4 พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม 
เข้าการเป็นประชาคมอาเซียน 
1.5 จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

 

ฝ่าย 
บริหารงานวิชาการ 

๒. ยุทธศาสตร์           
การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม           
และกระบวนการ
บริหารจัดการให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้             
ตามมาตรฐาน 
การศึกษา 
 

๒.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์              
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป 

 
ฝ่าย 

บริหารงานงบประมาณ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริม                
และพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา               
ให้เป็นบุคลากร 
แห่งการเรียนรู้ 

๓.๑ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ                   
ในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
๓.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ ที่ทันสมัย 
๓.๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
๓.๔ พัฒนาครูให้มีความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน
จากผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชน และการประเมิน              
จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 

ฝ่าย 
บริหารงานวิชาการ 

 
ฝ่าย 

บริหารงานบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๔. ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์                  
และความร่วมมือ              
ในการบริหาร                
ทางการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน 
 

4.๑ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน                  
เพ่ือให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเพ่ือก้าวสู่สังคมอาเซียน 
4.๒ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา                
ครูผู้ ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

ฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป 
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   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. นักเรียน ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. นักเรียน ครู และผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน 
 5. นักเรียนมีทักษะ การแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามศักยภาพของตนเอง 
 

   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   อัตลักษณ์  :  “ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และด้ารงชีวิตแบบพอเพียง” 

 
   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   เอกลักษณ์  : “เน้นคุณธรรม น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประจ าปีการศึกษา 256 3 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา                  
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  93.33 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  94.13 

ยอดเยี่ยม  (ระดับ 5)  ร้อยละ 93.73 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม  (ระดับ 5)  ร้อยละ 91.02 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม  (ระดับ 5)  ร้อยละ 92.27        

 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 93.73) 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล         

การประเมินตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ " โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
จัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง " โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน             
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนทุกคนท าแบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์             
และเขียนสื่อความและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย               
เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้ เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่  21 เน้นการให้ผู้ เรียนได้ปฏิบั ติจริ ง                          
ผ่านกระบวนการค่ายเสริมทักษะด้านต่างๆ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English camp) 
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ และกิจกรรมเปิดบ้านการงานอาชีพฯ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
ผลการประเมิน ร้อยละ 93.33 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด  
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           
  โดยผู้ เรียนร้อยละ  95.42 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ ในระดับ ดี                
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 95.83 มีความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน 
ได้ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 93.41 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ            
ได้ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 94.33 มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับ ดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ ผลการประเมิน ร้อยละ 94.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
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  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน             
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 โดยผู้เรียนร้อยละ  92.62 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดี      
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ผู้เรียนร้อยละ 93.78 มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)/
โครงการ และสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ตาม
ระดับชั้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน             
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผลการประเมิน ร้อยละ 93.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย                
ที่ก าหนด 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 โดยผู้เรียนร้อยละ  92.50 มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ ที่น าไปสู่การขยาย
ผลทางความคิดได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อภาคเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการ
ประเมิน ร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โดยผู้เรียนร้อยละ  93.36 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมิน ร้อยละ 93.36 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย ที่ก าหนด 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  โดยผู้เรียนร้อยละ  90.16  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียน  
ร้อยละ 95.19 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 
95.94 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป  ผู้เรียนร้อยละ 
83.91 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 85.25 มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 97.99 มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 97.95 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 98.70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป ผู้เรียน
ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ 93.51 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้นจากเดิมของปีการศึกษา           
ที่ผ่านมา ๐.๐๑ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมิน ร้อยละ 
93.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
  6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 โดยผู้เรียนร้อยละ  94.21 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 93.86 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ 
90.94 มีความพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี           
ต่องานอาชีพ ผลการประเมิน ร้อยละ 93.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 

โดยจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
การจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักเรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม มีการเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  จะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน              
ที่หลากหลาย วิธีการสอน เช่น Active Learning STEM Education การสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  นักเรียน           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.00 ขึ้นไป โดยนักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของสถานศึกษาที่ก าหนดและรายงานผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-Net 
ในรูปของ T-SCORE ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป ดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน               
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O-net ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป ในรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 67.86 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
4.00 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-net ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป 
ดังนี้ รายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 12.82 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.28 นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
ในการจัดการอาชีพ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน หรืออาชีพ ในระดับดีขึ้นไป    
จะเห็นได้จากแบบประเมินกิจกรรมแนะแนว แบบประเมินเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น            
การท างานหรืออาชีพแบบประเมินทักษะพ้ืนฐานในการจัดการอาชีพ เป็นต้น  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม              
กับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโดยใช้กระบวนการ Active Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ 5 Step การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้ใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
ใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด พัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน              
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนนอกจากนี้
สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามนโยบาย                
ของผู้บริหาร เรื่อง “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม สร้างภูมิคุ้นกันรู้เท่าทันสื่อ
และสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบ                
การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  และมี              
การเรียนรู้ในโลกกว้างการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “ลูกเสือ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม” ให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา ส่ งเสริมการออกก าลั งกายและเพ่ิมเวลารู้ เรื่องอาชีพ                             
ด้วยกระบวนการเรียนแบบโครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย เป็นต้น 
 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยจัดโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   
เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร ม.2 ค่ายพุทธธรรม ม.5) กิจกรรมธรรมศึกษา โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน โครงการเดินทางไกล                 
และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด แต่งตั้งให้ทุกห้องเป็นเวรท าความ
สะอาดห้องน้ านักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการกีฬาสี
ภายในจัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติและรับรองพิธีการ            
มีเทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี 
วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์  โครงการดนตรี
นาฏศิลป์ กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน และประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือแปรผล              
จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะบกพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม ด้วยกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการต่อต้านยาเสพติด อบรม
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กิจกรรมชมรม To Be Number 1 การอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ 
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พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะ               
ในการป้องกันตนเองจากภัย จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า  ร่วมกับชุมชน การคัดแยกขยะ  กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ               
แต่ละห้องเรียน โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับทอง ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  มีโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 94.13 อยู่ในระดับคุณภาพ                
ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  โดยผู้เรียนร้อยละ 92.34 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา ผู้ เรียนร้อยละ 94.93 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้  ส่งผลให้ผู้ เรียน                
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมิน ร้อยละ 93.64 อยู่ในระดับคุณภาพ      
ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  โดยผู้ เรียนร้อยละ 90.16 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจ                     
ในวัฒนธรรมและความเป็นไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผลการประเมิน ร้อยละ 
90.16 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  โดยผู้เรียนร้อยละ 95.41 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง ส่งผลให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผลการประเมิน ร้อยละ 
95.41 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  โดยผู้เรียนร้อยละ  98.39 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขในระดับ ผ่าน ผู้เรียนร้อยละ 98.40 มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือส านักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับ ผ่าน ผู้เรียนร้อยละ  95.08 หลีกเลี่ยงจากสิ่ง
มอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุกชนิด ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม ผลการประเมิน ร้อยละ 97.29 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 

โดยจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อ 
แห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู และการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย                
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี โดยจะเห็นได้จากกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี โครงการกีฬาสีภายใน และ
กิจกรรมชุมนุม การตรวจสุขภาพกายตามเกณฑ์ประเมินค่า BMI จะเห็นได้จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียน ผู้เรียนมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสร้างสรรค์  ท าให้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                 
ได้อย่างมีความสุข 
 

 2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ประกอบด้วย รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
กิจกรรมชุมนุม โครงการ/กิจกรรม “การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน” (กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตน้ าดื่มซับนกแก้ว การผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากเศษใบไม้แห้ง ฯลฯ) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว, 
รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการค่ายพุทธธรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 รายงานผล
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายงานโครงการวันส าคัญ ผลทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย    
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ของนักเรียน และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สารสนเทศโรงเรียน บันทึกการนิเทศ สรุปการประเมิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
ที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ 
ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นต้น  

 
 3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งสามารถเขียน 
เพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  
2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้             
ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถด้านภาษา ด้านการคิด
ค านวณ และด้านเหตุผล  
3. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนักและส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  
4. ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการ  
5. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
6. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค ์มีจิตสาธารณะ 
รักษ์สิ่งแวดล้อมและด ารงตนอย่างมีความสุข 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจเป็นนักกีฬาไม่ลักขโมย  
 

1. พัฒนานักเรียนกลุ่ มอ่อนให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้น               
และส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง ให้มีผล
การเรียนในระดับดียิ่งๆ ขึ้นไป  
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโดยจัดท า
โครงการและกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้เรียนมากข้ึน 
3. จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่ท าความดี 
ในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มาตรฐาน 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือ
จากวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ และวิทยากรท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้องในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป  ผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติของนั กเรียนมีแนวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
6. ควรมีการจัดท าคลังข้อสอบอิงมาตรฐานออนไลน์ 
เพ่ือให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกฝน
ทักษะตนเองก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
O – NET 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์              
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
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6) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

8) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

9) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 91.02)      
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล        

การประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
ค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียน            
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา                       
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ส่งผลให้กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ผลการประเมิน ร้อยละ 91.02 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด  
 1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน           
  โดยสถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                 
และสามารถตรวจสอบได้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี ส่งผลให้การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ                   
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 90.06 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย ที่ก าหนด  

 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  โดยสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา              
ที่มีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน ร้อยละ 94.26 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา ผลการประเมิน ร้อยละ 88.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                
ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 91.13               
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด  

 3) ด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 โดยสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียน  ให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ผลการประเมิน ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สถานศึกษา        
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  ผลการ
ประเมิน ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
ผลการประเมิน ร้อยละ 99.22 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ส่งผลให้การด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 99.74 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
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 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง ผลการประเมิน          
ร้อยละ 81.40 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น              
มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง ผลการประเมิน 
ร้อยละ 81.50 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ส่งผลให้การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                
ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 81.45 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 

 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 โดยครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ผลการ

ประเมิน ร้อยละ 89.08 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ผลการประเมิน 
ร้อยละ 90.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ส่งผลให้การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 89.54 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย ที่ก าหนด 

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 โดยสถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผลการประเมิน ร้อยละ 94.21 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ส่งผลให้การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 94.21 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 

 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT ก าหนดจุดยืน 
ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงาน
บุคลากร และฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่ วนร่วม 
(Participation Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน             
สู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศก ากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางาน               
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้ าน                
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล 
สารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการ
ใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง  
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2. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามหลักสูตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ 

3. จัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับสูง 

4. จัดกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี 
นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา  

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน             
การสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม  
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนา
ตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง
ในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงาน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของ
ครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุด มีการพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารประกอบ 3 หลัง มีหอประชุม สนามกีฬา ที่มี
ความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม                   
มีสวนหย่อมต่างๆ ให้นักเรียนได้พักผ่อน มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้                
ทั้งภายในและภายนอก  

แหล่งเรียนรู้ภายใน  
๑. ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
2. ห้องสมุด 
3. ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 
4. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ศูนย์อาเซียนศึกษา 
6. ห้องหมวดภาษาไทย 
7. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
8. ห้องหมวดคณิตศาสตร์ 
9. ห้องหมวดนาฏศิลป์ 

10. ห้องหมวดพลศึกษาและสุขศึกษา 
11. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก  
๑. วัดในชุมชน ต.หนองน้ าใส ต.ช่องกุ่ม ต.หนองหมากฝ้าย ต.แซออร์ จ.สระแก้ว 
๒. เขื่อนพระปรง 
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๓. อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยชัน 
4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 ต.หนองน้ าใส จ.สระแก้ว 
5. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (มศว.) จ.สระแก้ว 
6. อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
7. อุทยานแห่งชาติตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 
8. บริษัทเอ่ียมบูรพา จ ากัด ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  
9. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว 
11. หอสมุดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
12. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ศูนย์หนองนกเขา) อ.เมือง จ.สระแก้ว 
13. ตลาดการค้าชายแดน (โรงเกลือ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
14. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 
15. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่าย
ต่างๆ เช่น โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้ 

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษา
ของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน              
ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซับนกแก้ว
วิทยา มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 91 โครงการ มีจ านวน 7 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 84 โครงการ ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จทุกตัวชี้วัด มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทาง            
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน               
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ                
และมีกิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ได้เรียนรู้  
 ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง         
กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ  
 ๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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 ๕. สถานศึกษามีการนิเทศก ากับติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 5. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
     2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  มีปฏิทินการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย ชุมชน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
5. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
6. ตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่น 
7. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  
8. โครงงานในรายวิชาต่างๆ  
9. แบบประเมินการใช้หลักสูตร 
10. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12. โครงการ/ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน 
13. โครงการ/ประมวลภาพการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
14. โครงการ/ประมวลภาพการน านักเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

 
 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตามประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบาย           
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน         
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ               
ที่ แสดงให้ เห็ นถึ งการบริหารงานตามโครงสร้าง                              
การบริหาร และการบริหารงานตามล าดับสายงาน               
การด าเนินงานตามโครงงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ              
ทั้ งที่ จั ดขึ้ น ใน โรงเรียนและการเข้ าร่วมกิจกรรม             
ที่หน่วยงานทางราชการต่าง ๆ จัดขึ้น มีพัฒนาการ                 
ที่ดีข้ึน เป็นระบบมากขึ้น 
2. โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสั ยทั ศน์  พันธกิ จ เป้ าหมายที่ ชั ด เจนมี การปรั บ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ป ระจ าปี ที่ ส อด ค ล้ อ งกั บ ผ ลก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า                   
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย                
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่ งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียน                  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึ กษ า ครูผู้ ส อนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้                   
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานและการจัดรายงานผล                
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย 
ใน ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  เ พ่ื อ ใช้ เป็ น ห ลั ก ฐ า น                      
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3 . โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
4. ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง 
5. ครูมีจิตส านึกที่ดี มีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู        
มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ ครูได้รับ 
การยกย่องเชิดชู  ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย 
6. ผู้บริหารเข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีการประกวดผลงาน
ผู้บริหารดีเด่น คุณธรรมดีเด่น  
 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ ผล ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า                 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. เปิ ด โอกาสให้ ชุ มชน เข้ามามี ส่ วนร่วมมากขึ้ น                
ในการบริหารการจัดการศึกษา การบริหารงาน                 
จะต้องน าหลักการบริหารงานรูปแบบต่าง ๆ มาใช้               
ในการบริหารงานให้มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงพัฒนา
หลั กสู ตรการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐานของสถานศึ กษ า                    
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
4. ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารท าผลงานทางวิชาการ     
ครู หรือผู้บริหารเชี่ยวชาญมากขึ้น สนับสนุนให้ครู 
ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในระบบออนไลน์ 
ส่ งเสริม ให้ ครู ได้ ใช้ แหล่ งเรียนรู้ภ ายในภายนอก                  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ เป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการ                  
ที่ หลากหลายเพ่ือให้ ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
การสอบ O-NET และการสอบวัดคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผนและการนิเทศก ากับติดตาม
โดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพ 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 92.27) 
 2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล 
การประเมินตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (แก้ไขเพ่ิมเติม) มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อการเรียนการสอน 
และรายงานผลการใช้สื่อการเรียนกาสอน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างหลากหลาย มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มีระเบียบการวัดผลและการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ สถานศึกษามีการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรที่ชัดเจน มีค าสั่งปฏิบัติงาน มีโครงสร้างหลักสูตร มีหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการใช้สื่อการเรียนการสอน               
แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย มีการให้นักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ มีการปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาบุคลากร มีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ/คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน           
การด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ร้อยละ 92.27 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
  โดยครูร้อยละ 94.55 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ครูร้อยละ 95.34 ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูร้อยละ 94.96 มีการเผยแพร่ 
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นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ผลการประเมิน ร้อยละ 94.95 อยู่ในระดับคุณภาพ         
ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
  2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  โดยครูร้อยละ 93.53 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ครูร้อยละ 84.03 ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน/ภายนอก
โรงเรียน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติจริง ส่งผล
ให้การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผลการประเมิน ร้อยละ 88.78 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 
  3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  โดยครูร้อยละ 88.82 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน
รักการเรียนรู้ ส่งผลให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผลการประเมิน ร้อยละ 88.82 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 

 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 โดยครูร้อยละ 95.00 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ    

น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูร้อยละ 99.07 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ ส่งผลให้การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนผลการประเมิน ร้อยละ 
97.04 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนด 

 5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โดยครูร้อยละ 97.51 เข้าร่วมชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ระหว่างครูและผู้ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ                      
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูร้อยละ 86.02 ได้รับการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผลการประเมิน ร้อยละ 91.77 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย ที่ก าหนด 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน   
เป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept 
Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนที่ตรงกับความต้องการและ
ความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้ นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) มีการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและใช้สื่อการเรียน              
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้อง               
กับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  มีสื่อ  
การเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริม ให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติ  
มิเดีย เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครู
ประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง 
มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย หมั่นให้ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 81 

ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้การชม เกิดขึ้นบ่อยกว่า การตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก 
มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรม              
ไม่พึงประสงค์ ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยที่สุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง 
ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและค าพูด 
ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้             
และเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint)               
ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผล                
การประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เ รียนให้มีคุณภาพ         
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศ           
ชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC               
ทั้ง ในระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการประเมินตามประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา          
ได้ด าเนินการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้อ านวยการตามล าดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ผ่าน
กระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
องค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนครูมีการ
เผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่
นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีการด าเนินโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการและทัศนศึกษา ดังเช่น)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ และบูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
มีโรคโควิด 19 ระบาด ท าให้ในหลายๆ โครงการ เช่น โครงการทัศนศึกษา ได้งดการจัดกิจกรรมเพ่ือความ
ปลอดภัยของทุกคน จนท าให้ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ผู้ เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอนท าการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิม
แรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการ
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ต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการด าเนินงานของงาน
แนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าผลการประเมิน
มาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม มอบหมายงานและการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่  

1. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
5. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
6. ตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่น 
7. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  
8. โครงงานในรายวิชาต่างๆ  
9. แบบประเมินการใช้หลักสูตร 
10. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12. โครงการ/ประมวลภาพแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน 
13. โครงการ/ประมวลภาพการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
14. โครงการ/ประมวลภาพการน านักเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
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 3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
และให้ ผู้ เรี ยน  ฝึ กปฏิ บั ติ จ ริ งและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ    
การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระ 
ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
4. ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน  
5. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์  
เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
6. ครูวัดผลด้ วยวิธีการที่ หลากหลาย  รวมทั้ งใช้
เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถ 
น าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
2. ครูควรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
การเรียนรู้ เนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียน และให้
ครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  
สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน รวมทั้งค่านิยม 3 ประการ     
ที่โรงเรียนก าหนดไว้ เมื่อสอนจบรายวิชานั้น 
3. ควรมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. สถานศึกษามีนโยบายที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมให้ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาคน และ
พัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
5. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อม
ให้ เอ้ือต่อการจัดการศึกษา จัดซื้ อวัสดุ  ครุภัณ ฑ์                   
ให้เพียงพอกับการจัดการศึกษามากขึ้น 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. โครงการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  
4. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ในแต่ละระดับชั้น 

มาตรฐาน 

 

ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผล        
การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 
 

ระดับคุณภาพ 

๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ ดี ตามเกณฑก์าร
ประเมินของสถานศึกษา 

๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ 
95.42 มีความ 
สามารถในการอ่าน  
การเขียนภาษาไทย  
อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
(ปถ.05) 
-โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ  
-โครงการวันสุนทรภู่  
-โครงการสัปดาห์
ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน  
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1.2 ผู้เรียนร้อยละ 65 
มีความสามารถในการ
สื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ 
การประเมิน 
ของสถานศึกษา 
 

1.2 ผู้เรียนร้อยละ 
95.83 มีความ 
สามารถในการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานได้ตาม
เกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๑.3) ผู้เรียนร้อยละ 60  
59 มีความสามารถ 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

๑.3) ผู้เรียนร้อยละ  
93.41 มีความสามารถ 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
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มาตรฐาน 

 

ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผล        
การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 
 

ระดับคุณภาพ 

ไดต้ามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

ไดต้ามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 

โดยมีกระบวนการพัฒนา 
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนา 
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๑.4) ผู้เรียนร้อยละ 60  
มีความสามารถในการคิด
ค านวณ อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

๑.4) ผู้เรียนร้อยละ 
94.33 มีความสามารถ 
ในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการสัปดาห์
คณิตศาสตร์ 
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 

จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน มีทักษะในการอ่าน การเขียน               

การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแตล่ะระดับชั้น 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นและส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง 
ให้มีผลการเรียนในระดับดียิ่งๆ ขึ้นไป  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์              
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละระดับชั้น  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 

มาตรฐาน 

 

ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปผล        
การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 
 

ระดับคุณภาพ 

2.๑) ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีความสามารถในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียน  
อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษา 
 

2.๑) ผู้เรียนร้อยละ 
92.62 มีความสามารถ 
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน อยู่ในระดับ ดี 
ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
(ปถ.05) 
-โครงการพัฒนา
ด าเนินงานลูกเสือ –  
เนตรนารีและนักศึกษา 
วิชาทหาร 
-โครงการเปิดบ้าน
วิชาการและแนะแนว
การศึกษา 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๒.2) ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
(กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ  
และสามารถอธิบาย 
หลักการ แนวคิด ขั้นตอน
การท างานและปัญหา
อุปสรรคของการท างาน 
ได้ตามระดับชั้น 

๒.2) ผู้เรียนร้อยละ 
93.78 มีผลงาน/ชิ้นงาน/
โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)/
โครงการ และสามารถ
อธิบาย หลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน 
และปัญหาอุปสรรค 
ของการท างานได้ 
ตามระดับชั้น 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-ผลงานผู้เรียน 
-โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น 
ครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก 

แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้อง
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาจเป็นแนวคิด  โครงงาน  โครงการ และชิ้นงานผลผลิต 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ 60  
มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
(กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ 
ที่น าไปสู่การขยายผล 
ทางความคิดได้อย่างน้อย 
๑ ชิ้น ต่อภาคเรียน  

๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ 
92.50 
มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
(กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ 
ที่น าไปสู่การขยายผล 
ทางความคิดได้อย่างน้อย 
๑ ชิ้น ต่อภาคเรียน  

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-ผลงานนักเรียน 
-โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 
-โค ร งก าร พั ฒ น างาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 

ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
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จุดที่ควรพัฒนา 
            1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าใช้                    
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือจากวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ  
และวิทยากรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร 
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

4.1 ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีความสามารถ 
ในการสืบค้นข้อมูล 
จากอินเตอร์เน็ต สรุป
ความรู้ไดด้้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้น 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ผู้เรียนร้อยละ 
93.36 
มีความสามารถ 
ในการสืบค้นข้อมูล 
จากอินเตอร์เน็ต สรุป
ความรู้ไดด้้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
ที่ได้จากการสืบค้น 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต (internet) 
ในโรงเรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง                   
โดยใช้เป็นข้อมูลส าหรับจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ                
และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมที่ เน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนทศ               

และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองโดยใช้เป็นข้อมูลส าหรับจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา              
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

2) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลทดสอบอ่ืนๆ 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

5.1 ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

5.1 ผู้เรียนร้อยละ 
90.16 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

5.2 ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

5.2 ผู้เรียนร้อยละ 
95.19 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

5.3 ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

5.3 ผู้เรียนร้อยละ 
95.94 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๕.4) ผู้เรียนร้อยละ 60  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

๕.4) ผู้เรียนร้อยละ 
83.91 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

5.5 ผู้เรียนร้อยละ 60  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 
ขึ้นไป 
 

5.5 ผู้เรียนร้อยละ 
85.25 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๕.6) ผู้เรียนร้อยละ 70  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 
ขึ้นไป 
 

๕.6) ผู้เรียนร้อยละ 
97.99 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๕.7) ผู้เรียนร้อยละ 70  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาพล
ศึกษา  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

๕.7) ผู้เรียนร้อยละ 
97.95 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาพลศึกษา  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๕.8) ผู้เรียนร้อยละ 70  
มีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

๕.8) ผู้เรียนร้อยละ 
98.70 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ ระดับ 2 
ขึ้นไป 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

5.9 ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 50  
มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) เพ่ิมขึ้นจากเดิม
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๐.๐๑ 

5.9 ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 93.51  
มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) เพ่ิมขึ้นจากเดิม
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๐.๐๑ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการพัฒนา 
และส่งเสริมการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 
-โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ศิลปะ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

   -โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
 

 

 
จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้                      
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. พัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นและส่งเสริมพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง 
ให้มีผลการเรียนในระดับดียิ่งๆ ขึ้นไป  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

  2. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
ค าอธิบาย  :  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   
การท างาน หรืออาชีพ 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

6.1 ผู้เรียนร้อยละ 65  
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

6.1 ผู้เรียนร้อยละ 
94.21 มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการทุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

6.2 ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 85  
มีความพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

6.2 ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 93.86  
มีความพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการเปิดบ้าน
วิชาการและแนะแนว
การศึกษา 
-โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงาน 
แนะแนว 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

6.3 ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 85  
มีความพร้อมในการ
ท างานและประกอบอาชีพ 

6.3 ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ 90.94  
มีความพร้อม 
ในการท างาน 
และประกอบอาชีพ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด โดยมี
กระบวนการพัฒนาโดย
ใช้โครงการเพ่ือพัฒนา 
ดังนี้  
-โครงการปัจฉิมนิเทศ 
"อ าลารั้วเทาแดง" 
นักเรียนชั้นปีที่ 3, 6  
-โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะรักษ์สิ่งแวดล้อม
และด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต  

 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

  1. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโดยจัดท าโครงการและกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับผู้เรียนมากขึ้น 
            2. จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่ท าความดีในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
             
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

 1. โรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผ่าน 
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติ  ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิด                      
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดมุมมองเชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเองเพ่ือสร้าง                   
องค์ความรู้ใหม่และปรับให้เข้ากับชีวิตประจ าวันได้ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 96 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ค าอธิบาย : นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก                   
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 
92.34  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ (วันไหว้ครู)  
-โครงการวันส าคัญ 
(อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา) 
-โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-โครงการพัฒนาปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  
-โครงการเข้าค่าย 
พุทธบุตร  
-โครงการเข้าค่าย 
พุทธธรรม  
-โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา 
วชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร  
-โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 
 

ระดับคุณภาพ 

   -ผลการประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ (ปถ.05) 

 

๑.2 ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 

๑.2 ผู้เรียนร้อยละ 
94.93 
มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-โครงการปัจฉิมนิเทศ 
"อ าลารั้วเทาแดง" 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
3, 6 ปีการศึกษา 2563  
-โครงการอบรมจราจร
เพ่ือการขับขี่ปลอดภัย  
-โครงการฝึกอบรมค่าย
เสริมสร้างระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม  
-โครงการยกย่องนักเรียน
ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการ กีฬาและนันทนาการ  
 2. ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

  1. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโดยจัดท าโครงการและกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับผู้เรียนมากขึ้น 
            2. จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่ท าความดีในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

1. พัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก                   
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 98 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

2.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 
นิยมไทย เห็นคุณค่า 
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย  
ภูมิใจในวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

2.1 ผู้เรียนร้อยละ 
90.16 นิยมไทย  
เห็นคุณค่า 
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย  
ภูมิใจในวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 
-โครงการศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
-โครงการวันส าคัญ 
(อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา)  
-โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ต้องการให้นักเรียนน าคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามไปปรับประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
1. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
2. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ  วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

3.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

3.1 ผู้เรียนร้อยละ 
95.41 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  
-โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาฯ  
(ค่าเครื่องแบบเรียน) 
-โครงการค่า
สาธารณูปโภค 
-โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาฯ  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)  
-โครงการการรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น 
1. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  

วัฒนธรรม ประเพณี 
 2. การแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ                 
เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันละกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1. พัฒนางานส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น า กิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ีน้อง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสาร                   
อย่างสร้างสรรค์ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี   4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ค าอธิบาย  :  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

4.1 ผู้เรียนร้อยละ 85  
มีน้ าหนัก ส่วนสูง  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
ในระดับ ผ่าน 
 

4.1 ผู้เรียนร้อยละ 
98.39 
มีน้ าหนัก ส่วนสูง  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
ในระดับ ผ่าน 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

4.2 ผู้เรียนร้อยละ 85  
มีสมรรถภาพทางกาย  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมพลศึกษา  
หรือส านักงานกองทุน
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
ทุกข้อ ในระดับ ผ่าน 
 

4.2 ผู้เรียนร้อยละ 
98.40  
มีสมรรถภาพทางกาย  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมพลศึกษา  
หรือส านักงานกองทุน
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
ทุกข้อ ในระดับ ผ่าน 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง  
-โครงการอบรม อย.น้อย  
-โครงการฟันสะอาด
เหงือกแข็งแรง 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

4.3 ผู้เรียนร้อยละ 85 
หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ  
การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด 
 

4.3 ผู้เรียนร้อยละ 
95.08 หลีกเลี่ยงจากสิ่ง
มอมเมา ปัญหาทางเพศ  
การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการการเรียนรู้
หลักการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  
-โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 
-โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น  
-โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด  
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
 1. ผู้ เรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด               
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ กีฬาและ
นันทนาการ  

 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ส่ งเสริมครูผู้ สอนในรายวิชาที่ เกี่ ยวข้องให้ จัดกิจกรรมที่ เน้ น ให้ ผู้ เรียนได้ออกก าลั งกาย                       
หรือท ากิจกรรมทางกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์การประเมินค่า BMI โดยวัดน้ าหนักส่วนสูง                         
และประเมินผลช่วงก่อนสอบภาคปฏิบัติของทุกปลายภาคเรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง เหมาะสม               
ในแต่ละช่วงวัย 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
การวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษา ร้อยละ
69.00 มีแผนพัฒนา
การศึกษา  
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

1) สถานศึกษา ร้อยละ 
90.06 
มีแผนพัฒนาการศึกษา  
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานตามโครงสร้าง                              
การบริหาร และการบริหารงานตามล าดับสายงาน การด าเนินงานตามโครงงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้น
ในโรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทางราชการต่าง ๆ จัดขึ้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นระบบมากขึ้น 
  
จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

  1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษา ร้อยละ
69.00 
มีแผนปฏิบัติการ 
และด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 
ที่มีความเหมาะสม  
คลอบคลุมงานวิชาการ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พัฒนาครูบุคลากร 
ของโรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1) สถานศึกษา ร้อยละ
94.26 
มีแผนปฏิบัติการ 
และด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 
ที่มีความเหมาะสม  
คลอบคลุมงานวิชาการ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พัฒนาครูบุคลากร 
ของโรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียนซับ
นกแก้ววิทยา 
-โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน  
-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุ
ส านักงานเพื่อผู้เรียน) 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) สถานศึกษา ร้อยละ
69.00 มีระบบ 
การนิเทศภายใน 
ของสถานศึกษา 

2) สถานศึกษา ร้อยละ 
88.00 มีระบบ 
การนิเทศภายใน 
ของสถานศึกษา 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-โครงการพัฒนางาน
ทะเบียน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น 
 1. โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม 
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ  
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและการจัดรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

2. โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
  
จุดควรพัฒนา 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
            2. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริหารการจัดการศึกษา การบริหารงานจะต้องน า
หลักการบริหารงานรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย       
ค าอธิบาย : สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร      
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษา ร้อยละ
69.00 
มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
และพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

1) สถานศึกษา ร้อยละ 
100 
มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
และพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
- โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) สถานศึกษา ร้อยละ
69.00 มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2) สถานศึกษา ร้อยละ 
100 
มีหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
- โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) สถานศึกษา ร้อยละ
69.00 มีหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระ 

3) สถานศึกษา ร้อยละ 
99.22 
มีหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
- โครงการศักยภาพ             
ทางวิชาการ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
3. โรงเรียนมีการกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
4. มีการท าหน่วยการเรียนรู้ท าให้แยกแยะประเด็นต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง ท าให้ผลสัมฤทธิ์                

ของนักเรียนสูงขึ้น 
5. โรงเรียนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ 

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
6. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน             
ตามความสนใจและความถนัดมากขึ้น 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ
69.00 
ได้รับการส่งเสริม 
ให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 

1) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 
81.40 
ได้รับการส่งเสริม 
ให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
-โครงการพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงานของ
โรงเรียน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) ครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
ผู้ประสานและครู 
ในระดับชั้น ร้อยละ
69.00 มีการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาการท างาน
ร่วมกันอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 

2) ครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
ผู้ประสานและครู 
ในระดับชั้น ร้อยละ 
81.50 มีการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาการท างาน
ร่วมกันอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงานของ
โรงเรียน 
(เนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื่อไวรัส 
โควิด 19) บางโครงการ
จึงไม่ได้ด าเนินการ 
ตามเป้าหมาย 
-รายงานกิจกรรม PLC 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างานร่วมกันให้มากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรม PLC โดยจัดท าปฏิทินด าเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน                   
และด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม             
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) ครูและนักเรียน ร้อยละ
69.00 มีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัด 
การเรียนการสอน 

1) ครูและนักเรียน ร้อยละ
89.08 มีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัด 
การเรียนการสอน 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในห้องเรียน 
(ห้องเรียนคุณภาพ)  
-โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
-โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาด  
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

2) จ านวนแหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 69.00 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2) จ านวนแหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 90.00 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 
-โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่  
-โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
 1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม             
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 
จุดควรพัฒนา 

  1. การจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  
  2. การจัดแบ่งหน้าที่เขตความรับผิดชอบให้กับนักเรียนแต่ละห้องให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  

            3. ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารท าผลงานทางวิชาการ ครู หรือผู้บริหารเชี่ยวชาญมากขึ้น สนับสนุนให้ครู 
ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในระบบออนไลน์ ส่งเสริมให้ครู ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด  
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) สถานศึกษา ร้อยละ
69.00 มีระบบ 
การจัดหา การพัฒนา 
และการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
 

1) สถานศึกษา ร้อยละ 
94.21 
มีระบบการจัดหา  
การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต (internet) 
ในโรงเรียน ระบบ ADSL 
-โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต (internet) 
ในโรงเรียน ระบบ WiFi  
-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุ
ส านักงานเพื่อผู้เรียน) 
-โครงการค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
 1. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
จุดควรพัฒนา 

  1. โรงเรียนควรปรับปรุงเว็บไซด์โรงเรียน ให้สามารถรองรับการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์หรือรองรองการใช้งาน Google Classroom ให้สามารถอัพโหลดสื่อการสอนง่ายยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. โรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็ว แรง มากยิ่งขึ้น  
เพ่ือรองรับการใช้งานการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ที่เพ่ิมมากข้ึน  

2. โรงเรียนควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ค าอธิบาย : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต             
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้                  
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียน ได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ            
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) ครูร้อยละ 80  
ของทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด  
และให้ผู้เรียน 
ฝึกปฏิบัติจริง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1) ครูร้อยละ 94.55  
ของทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด  
และให้ผู้เรียน 
ฝึกปฏิบัติจริง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
-โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุ
ส านักงานเพื่อผู้เรียน) 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

2) ครูร้อยละ 80  
ใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning  

2) ครูร้อยละ 95.34  
ใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning  

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนของครู 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3) ครูร้อยละ 80  
มีการเผยแพร่ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning  

3) ครูร้อยละ 94.96  
มีการเผยแพร่ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning  

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนมปีฏิทินการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรและมีการนิเทศภายในตามปฏิทินโดยเพื่อนครู                
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการายงานผลกานิเทศภายในให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งดูได้จากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรผลิตสื่อและนวัตกรรมโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การเผยแพร่ผลงาน สื่อและนวัตกรรมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือเว็บไซต์วิชาการอ่ืนๆที่เป็นที่ยอมรับ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของนักเรียนในรูปแบบโครงงาน   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ครูและบุคลากรควรมีการเผยแพร่สื่อและนวัตกรรมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือเว็บไซต์วิชาการอ่ืนๆ
ที่เป็นที่ยอมรับ 
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 2. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของนักเรียนในรูปแบบโครงงาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย : มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) ครูร้อยละ 80  
ของทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

1) ครูร้อยละ 93.53  
ของทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการปรับปรุงห้อง
โสตทัศนศึกษา  
-โครงการค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
-โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนของครู 
-โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานของนักเรียน  
-โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต (internet) 
ในโรงเรียน  
-โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต (internet) 
ในโรงเรียน ระบบ ADSL 
-โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต (internet) 
ในโรงเรียน ระบบ WiFi 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

2) ครูร้อยละ 80  
ของทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน/ภายนอก
โรงเรียน/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการ 
ในการจัดการเรียน 
การสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
 

2) ครูร้อยละ 84.03  
ของทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน/ภายนอก
โรงเรียน/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการ 
ในการจัดการเรียน 
การสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนางาน
คัดเลือกหนังสือ
แบบเรียน 
-โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาฯ 
(ค่าหนังสือเรียน)  
-โครงการพัฒนาปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  
-โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน  
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในห้องเรียน 
(ห้องเรียนคุณภาพ)  
-โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่  
-โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 
-โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปะ 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 116 

จุดเด่น 
1. มีการด าเนินโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลิต

พัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณา  

การในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  
อย่างต่อเนื่อง 

2. ครูควรตระหนักและเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการและทัศนศึกษา บูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี       

โดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ค าอธิบาย : ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็ก
รักครู เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) ครูร้อยละ 80  
มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียน 
รักการเรียนรู้ 

1) ครูร้อยละ 88.82  
มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียน 
รักการเรียนรู้ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนของครู  
-โครงการจ้างครูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 

1. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรัก
ครู เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

2. ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้ เรียนมีความสุข ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ครูควรเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอนท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้                
ด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2. การด าเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดี                
มีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. โรงเรียนควรบูรณาการการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน จัดในวันเดียวกัน 
  2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสอนซ่อมเสริม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค าอธิบาย : มีการตรวจสอบและประเมินคุณคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ  
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน      
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) ครูร้อยละ 80  
มีการตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

1) ครูร้อยละ 95.00  
มีการตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
- โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) ครูร้อยละ 80  
มีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเป้าหมาย 
ของการเรียนรู้ 

2) ครูร้อยละ 99.07  
มีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเป้าหมาย 
ของการเรียนรู้ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนางาน
ธุรการวิชาการ  
-โครงการพัฒนางาน
วัดผลประเมินผล 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
3. มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูควรมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการ

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม มอบหมายงานและการจัดท าวิจัย                
ในชั้นเรียน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ครคูวรมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและ
วิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) 
แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้
ค าอธิบาย : ครูและผู้ที่เก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ   
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน 
สรุปผล        

การด าเนินงาน 

 

ข้อมูลที่สนับสนุน 

 

ระดับคุณภาพ 

1) ครูร้อยละ 85  
เข้าร่วมชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

1) ครูร้อยละ 97.51  
เข้าร่วมชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนางาน
ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัด
การศึกษา 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2) ครูร้อยละ 85  
ได้รับการนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

2) ครูร้อยละ 86.02  
ได้รับการนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย 
 ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
โดยมีกระบวนการพัฒนา
โดยใช้ 
โครงการเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
-โครงการพัฒนางาน
นิเทศ  
-โครงการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพและ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ    

การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
4. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าไปใช้

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5. โรงเรียนส่งเสริมให้มีกิจกรรม PLC ทุกภาคเรียน 

 
จุดควรพัฒนา 

  1. ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียน 
ประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
            2. ควรมีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. สถานศึกษามีนโยบายที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาคน 
และพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 

2. โครงการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา                      
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา                   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  

สรุปผล 
การประเมิน 

 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 76.02/ดีเลิศ 93.73/ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

65.79/ด ี
 

93.33/ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ           

 

62.50/ดี 
 

94.75/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น            
และแก้ปัญหา 

 
 

65/ดี 
 

93.20/ยอดเยี่ยม 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 60/ดี 92.50/ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
และการสื่อสาร 

 

65/ดี 
 

93.36/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 63.88/ดี 93.18/ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 78.33/ดีเลิศ 93.00/ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

86.25/ยอดเยี่ยม 
 

94.13/ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

90/ยอดเยี่ยม 
 

93.64/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90/ยอดเยี่ยม 90.16/ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

 

80/ยอดเยี่ยม 
 

95.41/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85/ยอดเยี่ยม 97.29/ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  

สรุปผล 
การประเมิน 

 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 69/ด ี 91.02/ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

69/ดี 
 

90.06/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 69/ดี 91.13/ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
2.3  ด าเนินงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

69/ดี 
 

99.74/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

 

69/ดี 
 

81.45/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

69/ดี 
 

89.54/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

69/ดี 
 

94.21/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

81/ยอดเยี่ยม 
 

92.27/ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

80/ยอดเยี่ยม 
 

94.95/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 

80/ยอดเยี่ยม 
 

88.78/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80/ยอดเยี่ยม 88.82/ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

80/ยอดเยี่ยม 
 

97.04/ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ            
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

85/ยอดเยี่ยม 
 

91.77/ยอดเยี่ยม 
สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1  มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 
93.73) มาตรฐาน ที่ 2 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 91.02) มาตรฐานที่ 3                   
มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 92.27)  

เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 21 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นการพิจารณา 
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จากผลการประเมิน คุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ และผล 
การประเมินถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่สถานศึกษาได้น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผล                    
การพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและ                
วางแนวทางการน าไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต ดังนั้นจากผลการด าเนินงาน                 
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งได้
วางแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ ความช่วยเหลือ ไว้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
        1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติมากมาย มีเกียรติบัตรจากการ
เข้ า รั บการอบรม การแข่ งขั นการประกวด                 
มีโครงงานทุกรายวิชามีชิ้นงานที่เป็นแบบอย่างได้     
มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา             
ที่ตนนับถือ มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ                
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทาง ในกา รด า เ นิ นชี วิ ต  มี สมร ร ถนะมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะใน
การท างานอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รักความ 
เป็นไทย รักประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดีของไทย 
พลเมืองดีของอาเซียนและเป็นพลเมืองดีของโลก 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         1. การด าเนินงานการจัดการศึกษา 
มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน 
ตามโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารงาน
ตามสายงานตามล าดับ เอกสารรายงานการเข้ารับ
การอบรมต่างๆ ของครูและผู้บริหาร  แผนการ
จัดการเรียนรู้ รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายงานการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล  PSAR หรือ SAR  โครงงานวิชาต่างๆ 
รายงานโครงงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ  
 

คุณภาพผู้เรียน 
        1. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
โดยจัดท าโครงการและกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนมากข้ึน 
        2. จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ เรียนที่ท า
ความดีในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
        3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  เปิดโอกาสให้นักเรียน              
ได้เข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้มากขึ้น จัดท าศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยขอความร่วมมือ
จากวิทยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อในชุมชนให้
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        1. การบริหารการจัดการศึกษา เปิดโอกาส 
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน  การบริหารงาน 
จะต้องน าหลักการบริหารงานรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ 
ในการบริหารงานให้มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาให้มี 
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
       2. ส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารท าผลงานทาง
วิชาการ ครู หรือผู้บริหารเชี่ยวชาญมากขึ้น สนับสนุน            
ให้ครู 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ทั้งท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่หน่วยงานทางราชการต่าง ๆ จัดขึ้น รายงาน 
ประจ าปี เอกสารงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาท้ังการประเมินตนเอง การประเมิน 
จากต้นสังกัด และการประเมินภายนอก 
ซึ่งการด าเนินงานมีพัฒนาการที่ดีข้ึน เป็นระบบ 
มากขึ้น 

 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1. ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อย่าง
ต่อเนื่อง 
     2. ครูมีจิตส านึกท่ีดี มีความรัก ศรัทธาใน
วิชาชีพครู มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ ครู
ได้รับ การยกย่องเชิดชู ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย 
     3. ผู้บริหารเข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีการ
ประกวดผลงานผู้บริหารดีเด่น คุณธรรมดีเด่น 
อาคารสถานที่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือทาสีอาคาร
เรียนใหม่ 
 

มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในระบบออนไลน์ 
ส่งเสริมให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนมากขึ้น 
     3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายเพื่อให้ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน การสอบ O-NET  
และการสอบวัดคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ในงานประกัน 
คุณภาพสูงขึ้น ด าเนินนโยบายตามนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและนโยบาย 
ของรัฐบาล 
 
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. สถานศึกษามีนโยบายที่จะต้องพัฒนาส่งเสริม           

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาคน 
และพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
     2. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถาน   
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา  
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการจัดการศึกษา 
มากขึ้น 
 

 
แผนพัฒนาเพื่อใหไ้ด้มาตรฐานทีสู่งข้ึน    

1. การอบรมพัฒนาครู มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่โรงเรียนมีครู มีทรัพยากรเพียงพอ ดังนั้น 
ควรเพิ่มประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของผู้เรียนยังเป็นเรื่องส าคัญ การพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียน 
รู้จักเลือกท า, ปฏิบัติ ไปในทิศทางท่ีสังคมคาดหวัง เป็นสิ่งที่ต้องท าตลอดเวลา และต่อเนื่อง 

3. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆต้องกระท าอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและในด้านความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียน 

5. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยวิธีการต่าง ๆ 
6. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง 

จริงจังมากขึ้น     
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ส่วนที่ 4 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

ชื่อผลงาน (Best Practices) “การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                             โดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน” 

 

ค าส าคัญ  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                     
             ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. บทน า 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 

พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่รู้จักกันดี คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
ที่พระองค์ทรงชี้แนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว     
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ           
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษานั้น จะต้องมุ่งมั่นพัฒนา โดยพัฒนา

ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการบริหารจัดการ ศึกษา     อย่าง
ชาญฉลาด มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานจัดการศึกษาให้มีคุณภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 และบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา รองลงมาคือครู เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้และปลูกฝังสิ่งต่างๆ ให้กับผู้เรียน ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ก่อน รวมทั้งต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังค ากล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่า
กว่าค าสอน” รวมทั้งการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ คือ ท าให้ผู้เรียนรู้จักอยู่อย่างพอเพียง มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปใช้ในการด าเนินงานตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน  มีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม ความเป็นไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง รู้ว่าตนเองเป็นบุคคล
หนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่บนโลกนี้ การกระท าของตนย่อมมีผลและเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในโลกที่ตนเป็นสมาชิก
อยู่ด้วย  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จึงได้จัดท านวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง     
“การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน” ขึ้น 
 

สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 160 หมู่ 5 
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความร่วมมือกันบริหารจัดการศึกษาตามความเหมาะสม 
โดยเน้นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยกันพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสภาพชุมชนในพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนั้น ประชาชนส่วนใหญ่
มีฐานะค่อนข้างยากจน การด ารงชีวิตขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ค่อนข้างน้อย                     
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัว ประกอบกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้
ธรรมชาติ ซึ่งมีผลผลิตจากป่าค่อนข้างมากที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็นแบบอย่างได้  ที่ส าคัญ ได้แก่  

1. การเลี้ยงไก่ไข่ 
2. การปลูกผักปลอดสารพิษ 
3. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์
4. การท าโครงงานวิชาชีพและโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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5. การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
6. การเพาะเห็ด 
7. การปลูกกล้วย 
8. การท าผลิตภัณฑ์จากป่าของโรงเรียน เช่น น้ ายาล้างจาน สบู่เหลว สบู่ก้อน น้ าดื่มสมุนไพร  

เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากกล้วย เป็นต้น 
9. การท าหน้าโรงเรียนสวยหลังโรงเรียนสวนชวนปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

สู่ชุมชน 
10. การจัดท ามหาวิทยาลัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. การจัดท าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ 

 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ประกอบด้วย การบริหารหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารมีส่วนร่วม (Part Cipartion 
Management)  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) ทฤษฎีระบบการ
บริหารวงจร เดรมมิ่ง (Deming Circle :  PDCA) ทฤษฎีระบบ ด าเนินงานสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่ป้อน  เข้าไป 
(Input) กระบวนการ (process) ผลงาน (Output) ผลิตผล (Product) โดยน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
รายละเอียดตามแนวคิดทฤษฎีการบริหาร ที่ส าคัญมีดังนี้ 
1. การบริหารหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
2. การบริหารมีส่วนร่วม (Participatory Governance) การบริหารแบบมีส่วนร่วม การวางแผน                 

การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมินผล มีความรู้สึกว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีความเต็ม
ใจในการท างานจนบังเกิดผลดีหลาย ๆประการต่อองค์กร 

3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School-Based Management : SBM ) การจัดการ
ศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Efficiency & Effectiveness 
School) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา นโยบาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ
การบริหารทั่วไป 

4. วงจรคุณภาพเดรมม่ิง (Deming  Circle : PDCA) ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ประการ ดังนี้  
1) P =  Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน เพ่ือเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย การแก้ปัญหาและวางแผน 

แก้ปัญหา 
2) D = Do  คือ ขั้นตอนการด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ 
3) C = Check  คือ ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล 
4) A =  Act  คือ การก าหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

5. ทฤษฎีระบบ โรงเรียนมีการด าเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ 
ก าหนดไว้ โดยสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) กระบวนการ (process) ผลงาน (Output) ผลิตผล                     
(Product) 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 129 
 

 
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ตามแนวพระราชด ารัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความ             
ไม่ประมาทโดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้    
(มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีคุณธรรม (ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปัน) ประกอบ  
การวางแผน การตัดสินใจและการกระท าตาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ในการบริหารโดยการปฏิบัติอย่าง           
เป็นขั้นตอน คือ 
 3 ห่วง  ประกอบด้วย ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ ห่วงท่ี 2 ความมีเหตุผล ห่วงที่ 3 การมี
ภูมิคุ้มกันในตัว 
 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขท่ี 1 ความรู้ เงื่อนไขท่ี 2  คุณธรรม 
 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 เศรษฐกิจ มิติที่ 2 สังคม  มิติที่ 3 สิ่งแวดล้อม  มิติที่ 4 วัฒนธรรม 
 

เป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา          
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน     
ตามมาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่ 21 มากข้ึน 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนและร่วมกันด าเนินงานในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนัก 
ในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติตน และด าเนินชีวิตตามแนว 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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วงจรคุณภาพเดรมมิ่ง (Deming   Circle :  PDCA) 

การประเมิน 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (กลุ่มเป้าหมาย) 
ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  2 เงื่อนไข 4 มิติ 

 

2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

ขั้นตอนการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

วงจร PDCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) กระบวนการ (process) ผลงาน (Output) ผลิตผล (Product) 

ด้านบริบท 

(Context)                           
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

(Input) 
ด้านกระบวนการ

(process) 
ด้านผลผลิต 

(Product) 

การวางแผน (Plan) 
ก าหนดเป้าหมายและกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

ตามความต้องการ 

การน าไปปฏิบัติ (Do) 
ปฏิบัติ ด าเนินการตาม

กระบวนการต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้

การด าเนินการ (Act) 
ด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะของ

กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

การติดตาม (Check) 
ตรวจตดิตาม ตรวจสอบและวัดผล
กระบวนการท างานให้เป็นไปตาม

แผนและเป้าหมาย 
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3. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ  

ระยะเวลาในการพัฒนา  Best  Practice 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้ด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน   
และจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา  
 โดยเริ่มจากการส่งบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา และการอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนและการศึกษาดูงานจากหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใกล้เคียง  ได้แก่ การจัดอบรมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดการอบรม
จากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โพธิวิชชาลัย  ส านักงานส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว  การศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
หมู่บ้านจ ารุง หมู่บ้านสองสลึงจังหวัดระยอง หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับนกแก้ว เป็นต้น          
รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ า ภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ในการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณในการด าเนินงาน รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากปราชญ์
ชาวบ้าน พระสงฆ์ในชุมชนในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านต่างๆ จนส่งผลท าให้การด าเนินงานเป็นระบบ                      
เป็นรูปธรรมมากขึ้น จนท าให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานโดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ความเชื่อมโยงของผลงานกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ/หน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา 
 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ร่วมกันด าเนินการวิเคราะห์จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาระดับชาติ หน่วยงานต้นสังกัดและ
ของสถานศึกษา น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดการศึกษา ตลอดจนการบูรณาการ     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการ และ   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนานักเรียนในรูปแบบต่างๆ โดยการ “วางแผนแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน” การด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการด าเนินงานในการร่วมปรึกษา หารือ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 
2. คณะกรรมการร่วมด าเนินงานตามโครงการ/การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันประเมินผล ร่วมกันเสนอ 

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานทุกงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ส าคัญ คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ให้บุคลากรและนักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนตามความเหมาะสม การลงมือปฏิบัติจริง การแข่งขันทักษะต่างๆ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา การคิดค านวณ และการแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น       น า
องค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนและการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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4. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การด าเนินงานของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตามองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 บุคลากร  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร 
โรงเรียนได้ด าเนินการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีการบริหารการจัดการศึกษา 

มาใช้บูรณาการการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมดังจะเห็นได้จากการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มุ่งเน้นพัฒนาครูและผู้เรียน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       

ด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
 4. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 

2. โรงเรียนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย 

3. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมบรรยากาศและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
            4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วม                 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

          6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7. สถานศึกษาพอเพียง 
 
 

อัตลักษณ์  :    “ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด ารงชีวิตแบบพอเพียง” 

         เอกลักษณ์  :  “ เน้นคุณธรรม      
                                                                            น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
                                                                     
 
 

โดยการจัดการศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน 
ตามความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การบริหารจัดการ สภาพปัจจุบัน สภาพความเป็นจริง
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  
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มุ่งม่ันในการพัฒนางานการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ก าหนดไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. คร ู
    การพัฒนาครูโดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       
สู่สถานศึกษา น าคณะครูไปทัศนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม การก าหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนของหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม        
การจัดท าโครงการ การจัดกิจกรรมและการายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน การประพฤติ การปฏิบัติตน การด ารงชีวิตประจ าวัน   
โดยมีครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การท าโครงงานอาชีพ การท าโครงงาน
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ เป็นหลัก  โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบ                         
โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่หลากหลายส่งผลท าให้ครูมีผลจากการด าเนินงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างได้  
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ท าให้ได้รับรางวัลยกย่องชมเชยมากมาย 
 

 
3. นักเรียน   
     มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ส าคัญ ได้แก่  

 3.1 มีแผนงานโครงการเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนวการศึกษา  
การให้ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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    3.2 มีการจัดกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมชุมนุมอย่าง
หลากหลายทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 
การสอน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3.3  มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือ 
จากผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน  พระสงฆ์ในชุมชน  ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
เตาเผาถ่านไบโอชาร์โคล การเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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ฐานความรู้พื้นฐานตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเพาะเห็ดนางฟ้า 

  
ฐานการปลูกพักปลอดสารพิษ ฐานเลี้ยงไก่ไข่ 

  
ฐานเตาเผาถ่านไบโอชาร์โคล ฐานการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้ มูลสัตว์ 

  
ฐานการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานกล้วยๆ (การปลูกกล้วยพันธุ์ต่างๆ) 
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 3.4 นักเรียนมีการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนและเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานต่างๆ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดท ากิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 

 

 3.5 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
การท าเขตรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยธรรมชาติและกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

โล่รางวลัโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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           ศึกษาระบบนิเวศในมหาวิทยาลัยธรรมชาต ิ       บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากมลพิษ ชีวิตสดใส 
 

 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วม 

กิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังสติปัญญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการด าเนินงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ที่ส าคัญได้แก่ 
1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ในการก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนได้จัดท าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากรในโรงเรียนได้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของโรงเรียน  
 

  
  

  
 
องค์ประกอบที่ 3   สื่อ /นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนได้จัดท าสื่อ นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ส าหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน  ชิ้นงานของนักเรียน ห้องสมุด    
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ป้ายนิเทศ ป้ายเผยแพร่โครงงาน ฐานการเรียนรู้ 
ต่างๆ เป็นต้น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับนกแก้ว โพธิวิชชาลัย 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแซร์ออ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นต้น 

 

   

 
มหาวิทยาลยัธรรมชาติโรงเรียนซบันกแก้ววิทยา 

 

ห้องคอมพิวเตอร ์ ห้องสมดุ 
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องค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

    โรงเรียนได้ประสานความสัมพันธ์กับชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เ พ่ือ      
การอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา โดยการจัดท าโครงการสัมพันธ์ชุมชน โครงการใช้วิทยากรท้องถิ่น ตลอดจน    
การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ทั้งด้านวิชาการ แรงงาน และงบประมาณเป็นอย่างดี  ได้แก่ การบริจาคต้นไม้ 
การบริจาคไก่ไข่ การบริจาคสิ่งของ  ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น  

 
 
2. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและหรือหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ เอกชนและชุมชน) 
    หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ 

บุคลากรในการเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ การเพาะเห็ด การเผาถ่านด้วยเตาชีวมวล การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักไร้ดิน การท าฐาน
การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 
 

กรมทรัพยากรน้ า ภาค 6 
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5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนา  Best  Practice 
กลุ่มเป้าหมายในการน า  Best  Practice  
กลุ่มเป้าหมายในการน า  Best Practice ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ขั้นตอนการพัฒนา Best   Practice 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาได้น าแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษา  โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การแข่งขัน
ทักษะ การจัดท าโครงงานอาชีพ โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง ฐานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 

การด าเนนิงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 -2559  ได้ด าเนินการที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ   
ด้านที่ 1  การบริหารจัดการสถานศึกษา   
ด้านที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ด้านที่ 3  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
ด้านที่ 4  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
ด้านที่ 5  ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ 

การให้ความรู้บรูณาการทรพัยากรธรรมชาติ + ระบบนิเวศ 

+ สิง่แวดลอ้ม + เศรษฐกิจพอเพยีง  
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 การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นสู่คุณภาพของ
ผู้เรียน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน ท าให้โรงเรียนมีความโดดเด่นในหลายด้านๆ ดังจะเห็นได้จากรางวัล 
ที่โรงเรียน  ครู และนักเรียนได้รับมากมายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิชาต่างๆ   
รางวัล ทสม. ดีเด่นของจังหวัดสระแก้ว รางวัลชนะเลิศการประกวดเกี่ยวข้าว รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ประกอบอาหาร รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลายต่อเนื่องเป็นแบบอย่างได้  
 ปัจจุบันโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาได้ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1  บุคลากร 
องค์ประกอบท่ี 2  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
องค์ประกอบท่ี 3  สื่อ/ นวัตกรรม/ แหล่งเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ี 4  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
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การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมของการด าเนินงานในแต่ละด้าน 

 

 
ความเชื่อมโยงของแนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาหลักสูตรผู้เรียน 
 

พัฒนาหลักสูตรโดย
บูรณาการเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และแนวกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอน 
 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ  
  ผู้เรียน 

- พัฒนากระบวนการคิด 

  วิเคราะห์การจัดการ  
  การเผชิญสถานการณ์ 
  การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

- เน้นกิจกรรม การทดลองและ 

  การปฏิบัติจริง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 

  และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 

  ในความส าคัญของการด าเนินชีวิต 

  ตามแนวหลักปรัชญาของ 

  เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ 

  ด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามแนว 

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  
  ประการ 

- ค่านิยม 12 ประการตามนโยบาย  
  คสช. 

การจัดระบบการบริหาร 
 

- การบริหารงานโดยใช้การ 

  บูรณาการทฤษฎีการบริหาร 

  ต่างๆ กับการบริหารงานตาม 

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 

- ปรับโครงสร้างระบบ 

  การท างานและกระบวนการ 

  ท างานให้สอดคล้องกับหลัก 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ก าหนดนโยบาย แผนงาน  
  โครงการ แผนกลยุทธ์และ 

  แผนปฏิบัติการ 

- จัดระบบการนิเทศภายใน 

  สถานศึกษา 

การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายใน 

 

- การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียน 

- จัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
ให้ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของบุคลากร 

- จัดท าศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
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5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

การตรวจสอบคุณภาพ  Best  Practice 
 การตรวจสอบคุณภาพ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ  

แนวทางการน า  Best  Practice ไปใช้ประโยชน์ 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาน ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน น ามาซึ่งประโยชน์ในการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาชาติ นโยบายการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเห็นได้จากนักเรียนที่เป็นหัวใจหลักของโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานส าหรับการเรียนรู้ที่ดีมีความปลอดภัย  ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี    
คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ       
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน 
การด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอ่ืน
โรงเรียนสามารถน า Best Practice ที่มีไปใช้เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้เป็นอย่างดี  

การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่คุณภาพของ
ผู้เรียน จึงเป็น Best Practice ที่เกิดจากการพัฒนา การร่วมใจ การร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท าจากทุกฝ่ายที่มี   
ส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ในยุคโลกาภิวัฒน์และยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานทางสายกลาง  ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตนเองบนเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแท้จริง 
 

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา Best Practice 
1. ผลส าเร็จเชิงปริมาณ   
    ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน 

ต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และจัดการศึกษาของโรงเรียน คิดเป็ น   
ร้อยละ 95 

2. ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ได้มีการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน เป็นที่ประจักษ์ ท าให้โรงเรียน คณะครู นักเรียน ได้รับรางวัลยกย่องชมเชย
มากมาย เป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีแนวทางในการท างาน                   
การด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Best Practice 
วิธีการได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวงจรคุณภาพเดรมมิ่ง (Deming Circle : PDCA)  เมื่อวันที่ 13-14 
พฤษภาคม 2563 จากผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ จ านวน 150 คน จากการรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น                     
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คือ แบบประเมินความพึงพอใจ มีผลสรุป ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ                 

มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95 
ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา  Best Practice 
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการน า  Best Practice ไปใช ้

 การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจที่เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา        
เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ มีผลงานที่ได้รับรางวัลและเป็นแบบอย่างได้เป็นจ านวนมาก 
 การบูรณาการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ร่วมกับชุมชน ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลท าให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบให้บริการความรู้ทางด้านต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน    
 -  สนับสนุน ส่งเสริมหน้าโรงเรียนสวย หลังโรงเรียนสวน ชวนปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
สู่ชุมชน ส่งผลให้หมู่บ้านซับนกแก้วได้รับโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดโดยกระทรวงมหาดไทย  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเขียว
ขจีดีเด่น จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้รับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซับนกแก้ว กลุ่ม/
องค์การชุมชน แกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด จากกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนา
ชุมชน และได้รับรางวัลครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดีเด่น โรงสีข้าวชุมชน กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
 - ผู้ปกครองและชุมชน มีการด าเนินงานตามโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ปลูกผกัสวนครัว
รั้วกินได้ 
 - มีปราชญ์ชาวบ้าน ท าให้โรงเรียน บ้านและวัด ร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมเป็น
แบบอย่างได้เป็นอย่างดี   

กระบวนการตรวจสอบซ้ าและพัฒนาปรับปรุง  Best  Practice ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการตรวจสอบซ้ าและพัฒนาปรับปรุง Best Practice ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่องมีดังนี้ 
1. วิธีการตรวจสอบซ้ า Best Practice 
กระบวนการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุง Best Practice ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่องนั้นโรงเรียน       

ซับนกแก้ววิทยาได้ด าเนินการทบทวน ระบบการบริหาร กระบวนการ ตรวจสอบและถ่วงดุล ในการพัฒนา
การศึกษา โดยใช้กระบวนการก ากับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลโดยใช้รูปแบบต่างๆ  ตามความเหมาะสม 
และได้น าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ยังบกพร่องอยู่ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีความถูกต้ องสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาแบบมี  
ส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน 
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2. ผลการตรวจสอบซ้ าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง Best Practice 
จากการปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจสอบซ้ าท าให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  

ในการจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
 

การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ  Best Practice การเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง 
  การประชาสัมพันธ์และขยายผลการด าเนินงานมีหลายรูปแบบ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การจัดท าวารสาร/เอกสารประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ 
2. การประกาศเสียงตามสาย 
3. การเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
4. การจัดท า วี.ซี.ดี. 
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ภาคผนวก 

 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ รูปภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่น                           

ของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ผู้เรียน                   

ระดับสถานศึกษา 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

ฯลฯ 
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คณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. นายวิชิต   ลือพืช   ผู้อ านวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
2. นางบุญเริง   อุทัยมา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
3. นายสุวิทย์ มณีสาย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 
1. นางบุญเริง  อุทัยมา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี  รองประธานกรรมการ 
3. นายธนกร    เทียงค า  กรรมการ 
4. นางรจนา  เทียงค า  กรรมการ 
5. นางสาวธิติวรดา   อาจหาญ กรรมการ 
6. นายอนุชาติ    ชาติรัมย์  กรรมการ 
7. นายทศพร    หล่าจันดี กรรมการ 
8. นางสาวรังสินี  หอมใบ  กรรมการ 
9. นางสาวสมพิศ สวงรัมย์  กรรมการ 
10. นางสาวพรรณกาญจน์  สุขมะณี กรรมการ 
11. นางสาวเมธญา   งามข า  กรรมการ 
12. นายธีระนันท์   วิสุทธิกุลชัย กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวพัชรา ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 1. นางสาววิลาวรรณ   เลิศมงคล ครู คศ.4 
 2. นายสุริยา  อ่อนศิลา ครู คศ.๓ 

3. นางละเอียด  เทียงค า  ครู คศ.๓ 
 4. นางสาวธนวรรณ   เสียงสาว ครู คศ.3 
 5. นายธนกร    เทียงค า  ครู คศ.3 
 6. นางรจนา  เทียงค า  ครู คศ.3 
 7. นางจันทร์แรม   จิตพริ้ง  ครู คศ.4 
 8. นายธีระนันท์   วิสุทธิกุลชัย ครู คศ.3 
 9. นายกชภชมษ์  บุญนาค  ครู คศ.3 

10. นางสาวธิติวรดา   อาจหาญ ครู คศ.3 
 11. นางสาวสุพรรษา ทองเปลว ครู คศ.2 
 12. นายวัฒนชัย  โสดี  ครู ผู้ช่วย 

13. นายคมสันต์  จันสวาท คร ูคศ.1 
 14. นางสาวเมธญา งามข า  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

15. นางสาวพัชรา ทองชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้จัดท าเอกสาร 

1.  นางสาวนงค์รักษ์   ลีสี   ครู คศ.3 
2.  นายธีระนันท์   วิสุทธิกุลชัย ครู คศ.3 
3.  นายวัฒนชัย   โสดี  ครู  

 4.  นางสาวเมธญา งามข า  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
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   ภาคผนวก 
    รูปภาพประกอบ 



การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
9 เมษายน 2564 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

  
  

  
  

  
  

  



  
  

  
  

  
  

  



  
  

  
  

  
  

  
 



โครงการปัจฉิมนิเทศ “อ าลา รั้วเทาแดง” 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

  
  

  
  

  
  

  

 



การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 



 



 
 
 



 
 
 

 



กิจกรรมท ำควำมสะอำดเพ่ือกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  

 



กิจกรรมนิเทศการสอน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)   

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

  
  

  
  

  

 



มอบทุนเสมอภาคโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 

  
  

  
  

  
  

  

 

https://dla.thaieduforall.org/
https://dla.thaieduforall.org/


อบรม หลักสูตร “แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา เชื่อมโยงสู่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 18-20 กันยายน  2563  ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 

  

 



อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 17-18 มิย 2563  

 

  
  

  
  

  
  

  

 



มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2563 

 

  
  

  
  

  
  

  

 



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
(การใช้โปรแกรม Zoom for Education และ Google Classroom) 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563  ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

  
  

  
  

  
  

  

 



การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD  
วันที่ 13 มิถุนายน 2563  ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  

หน่วยงานที่จัด โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

  
  

  
  

  
  

  

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หน้า 153 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

   ภาคผนวก 
    เอกสารประกอบ 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
..................................................................... 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓     
มาตรา ๔๑  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ       
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบมาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบ     
การประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ            
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     
โดยก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย         
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓               
และมาตรา ๕๖ และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓      
มาตรา ๔๑ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         
และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่  2/๒๕๖3  เมื่อวันที่  2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3                     
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

       

 

(นายวิชิต  ลือพืช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

 
 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3  
 

ลงวันที่วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
------------------------------------ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖1  จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๑.2) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 

๑.3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 

๑.4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 
 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

             2.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๒.2) ผู้เรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ และสามารถอธิบาย  
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ตามระดับชั้น 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๓.๑) ผู้เรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ ที่น าไปสู่การขยายผล 
ทางความคิดได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อภาคเรียน  
 
 
 



 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                    ๕.๑) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.2) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.3) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.4) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.5) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.6) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.7) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.8) ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    5.9) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนจากเดิม
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ๐.๐๑ 
   ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                     ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๖.๒) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๖.3) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีความพร้อมในการท างานและประกอบอาชีพ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
             1.1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา 

๑.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๒.๑) ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     ๓.๑) ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๔.๑) ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    
ในระดับ ผ่าน 

๔.๒) ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน 
กองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับ ผ่าน 

๔.3) ผู้เรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุกชนิด 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

และสามารถตรวจสอบได้ 
          ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากร 
ของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
 ๒.๓  ด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้ 
  3) สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

     ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
  2) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 

     ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1) ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
  2) จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

     ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  1) สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
  



 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามรถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1) ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2) ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  3) ครูมีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1) ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 
  2) ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน/ภายนอกโรงเรียน/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
    ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน 
รักการเรียนรู้ 
          ๓. ๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
  1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  2) ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
    ๓. ๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้
  1) ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2) ครูได้รับการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

  



การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่  2/๒๕๖3  เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
เห็นชอบให้ด าเนินการตามประกาศได้ 
 
 
 
 
 
                                                   (นางล าไย  สวาคมปันตรี) 
                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                    โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
..................................................................... 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ แนวทางในการด าเนินงาน
ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓          
ไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพ         
ทั้งภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ าซ้อนและความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อน
ความเป็นจริงและเป็นการสร้างภาระให้สถานศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติใน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที ่2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 2 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา มีคุณภาพ                   
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

       

(นายวิชิต  ลือพืช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

 
 
 
 
 
 

  

 



 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

แนบท้ายประกาศ 
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

             ๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๑.2) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน 
ไดต้ามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

๑.3) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ไดต้ามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

๑.4) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา 

             2.๑) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๒.2) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ  
และสามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างาน 
ได้ตามระดับชั้น 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือเดี่ยว)/โครงการ ที่น าไปสู่ 
การขยายผลทางความคิดได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อภาคเรียน  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สรุปความรู้ 
ไดด้้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                    ๕.๑) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.2) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 



                     ๕.3) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.4) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.5) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.6) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.7) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    ๕.8) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป 
                    5.9) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
เพ่ิมข้ึนจากเดิมของปีการศึกษาที่ผ่านมา ๐.๐๑ 
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                     ๖.๑) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๖.๒) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ 85 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๖.3) ผู้เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ 85 มีความพร้อมในการท างาน 
และประกอบอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
             1.1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี  

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
๑.2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๒.๑) ผู้เรียนร้อยละ 90 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     ๓.๑) ผู้เรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๔.๑) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข ในระดับ ผ่าน 

๔.๒) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
หรือส านักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับ ผ่าน 

๔.3) ผู้เรียนร้อยละ 85 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด 
 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากร
ของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
๒.๓  ด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้ 
  3) สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
  2) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1) ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
  2) จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  1) สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

  



 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1) ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2) ครูร้อยละ 80 ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  3) ครูร้อยละ 80 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  1) ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  2) ครรู้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน/ภายนอก
โรงเรียน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  1) ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก  
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  1) ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  2) ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
ของการเรียนรู้ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  1) ครูร้อยละ 85 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2) ครูร้อยละ 85 ได้รับการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

  



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ                
      เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม หรือ  ค่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ               หรือ  ค่าร้อยละ 70-79 
ระดับ 3 ดี หรือ  ค่าร้อยละ 60-69 
ระดับ 2 ปานกลาง หรือ  ค่าร้อยละ 50-59 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา หรือ  ค่าต่ ากว่าร้อยละ 49 

  
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย จะก าหนดระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบท
     ของสถานศึกษา 
 4. การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น โรงเรียนควรก าหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการ 
              ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือสูงกว่า  
              คงท่ี หรือ ต่ ากว่า (ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ) 

 
 
 
 

  



การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/๒๕๖3  เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 เห็นชอบให้ด าเนินการตามประกาศได้ 
 
 
 
 
 
                                                   (นางล าไย  สวาคมปันตรี) 
                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                    โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ 
ที ่89/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน

ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีความต่อเนื่องในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  และเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ         
มีประสิทธิผล จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ 164 /2551 ลงวันที่ 13 
มีนาคม 2551 เรื่องการมอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัด จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ 

 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
นายวิชิต    ลือพืช  ประธานกรรมการ 
นางบุญเริง  อุทัยมา  รองประธานกรรมการ 

 นายสุวิทย์  มณีสาย  รองประธานกรรมการ 
นายสุริยา     อ่อนศิลา กรรมการ 
นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล กรรมการ 
นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง  กรรมการ 
นายธนกร  เทียงค า  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

          2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและประสำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  นายธนกร  เทียงค า  ประธานกรรมการ 
  นายอนุชาติ    ชาติรัมย์  กรรมการ 
   นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
   นายทศพร  หล่าจันดี กรรมการ 
   นางสาวรังสินี    หอมใบ  กรรมการ 
   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการ 
   นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวพรรณกาญจน์ สุขมะณี  กรรมการ 
   นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการและเลขานุการ 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้ำที่  1.  ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   2.  มอบหมายและประสานงาน ความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานของโรงเรียน เพ่ือรวบรวม 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 
   3.  ก ากับติดตามและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการประเมิน           
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 3. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเตรียมข้อมูลและเอกสำรประกอบมำตรฐำน  ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  (10 ประเด็นพิจารณา) 
 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวธนวรรณ เสียงสาว 
  นายคมสันต์  จันสวาท 
 

 ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางยุพา  นาลาด 
  นางสาวนฤมล บุตราช 
 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นายกชภชมษ์ บุญนาค 
  นายอนุชาติ  ชาติรัมย์ 
 

    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย 
  นางสาวเมธญา งามข า 
 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางรจนา  เทียงค า 
  นายวัฒนา  นุพิมพ์ 
 

 ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นายอภิโชค  กุลเสน 
  นางสาวนิรมล ฆ้องสด 
 
  



 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
    ผู้รับผิดชอบ 
    นายสุวิทย์  สังสีแก้ว 
    นายวัฒนา  ธิมาศ 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ผู้รับผิดชอบ 
    นายสมรัตน์ อุทัยมา 
    นางสาวสมพิศ สวงรัมย์ 
 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ผู้รับผิดชอบ 
    นางปนัสยา วรรณสุทธิ์ 
    นายดาวทอง จ้ านอก 
 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
    ผู้รับผิดชอบ 
    นางละเอียด ดีมุข 
    นางสาวสุพรรษา ทองเปลว 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  (6 ประเด็นพิจารณา) 
 

 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นายสุริยา  อ่อนศิลา 
  นางสมสกูล  หารพรม 
 

   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางพรนภา  จันดา 
  นางคมข า  ศรีผดุง 
  นางสาวเยาวลักษณ์ กุลบุตร 
 

   ๒.๓ ด าเนินงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นายธนกร  เทียงค า 
  นายวัฒนชัย  โสดี 
 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นายทศพร  หล่าจันดี 
  นางสาวพัชรา ทองชื่น 
 

   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



  ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวรังสินี หอมใบ 
  นายวิฑูรย์  ด่านไธสง 
  นางสาวพรรณกาญจน์  สุขมะณี  
 

          ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี   
  นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย 
 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (5 ประเด็นพิจารณา) 
 

    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามรถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นายคมสันต์  จันสวาท 
  นางสาวธนวรรณ เสียงสาว 
 

    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวเมธญา งามข า 
  นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย 
 

    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางจันทร์แรม จิตพริ้ง 
  นางสาวพรประภา เครือชา 
 

    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล 
  นางสาวปาริชาติ ทองแดง 
 

    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
  ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวธิติวรดา อาจหาญ 
  นายบรรพต  อาจหาญ 

 

 หน้ำที่  รวบรวมเอกสารหลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบและประเมิน        
ระดับคะแนนมาตรฐาน พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ทั้งที่เป็นรูปเล่มแนวตั้งและแนวนอน พร้อมแฟ้ม
รายละเอียดมาตรฐานที่แจกให้ เมื่อแล้วเสร็จให้ส่งแฟ้มประกันคุณภาพที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
 
 

  



4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มำตรฐำนต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรจำกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดสระแก้ว  ประกอบด้วย 
 

1) คณะกรรมกำรชุดที่  1  มาตรฐานที่  1 
   นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง 
  นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว   
  นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย 
  นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ 
  นางสาวเมธญา  งามข า 
 

  2)  คณะกรรมกำรชุดที่  2  มาตรฐานที่  2 
  นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล 
  นายสุริยา  อ่อนศิลา 
  นางรจนา  เทียงค า  
  นายกชภชมษ์  บุญนาค  
  นางคมข า  ศรีผดุง 
 

 3)  คณะกรรมกำรชุดที่  3  มาตรฐานที่  3 
  นายธนกร  เทียงค า  

   นางละเอียด    ดีมุข   
   นายคมสันต์  จันสวาท 

   นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น 
      

 หน้ำที ่1.  ประเมินหลักฐานตรวจสอบเอกสารตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 
            2.  ให้ค าชี้แนะส าหรับการพัฒนามาตรฐานต่างๆ 
                  3.  สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ลงในแบบฟอร์มมาตรฐานที่แจกให้ 
                  4.  ส่งรายงานผลการประเมินมาตรฐานที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
หลังจากประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

5. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน 
นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล ประธานกรรมการ 
นางคมข า  ศรีผดุง  กรรมการ 
นางพรนภา  จันดา  กรรมการ 
นางยุพา   นาลาด  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปาริชาติ  ทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ เก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ         
ของโรงเรียน กรอกข้อมูลและจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้ส าหรับ
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 



 

 6. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ (รำยงำนประจ ำปี   
SAR) 
 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย ประธานกรรมการ 
   นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว รองประธานกรรมการ 
  นายอนุชาติ    ชาติรัมย์  กรรมการ 
   นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
   นายวัฒนชัย  โสดี  กรรมการ 
   นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว กรรมการ  
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการ 
  นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พร้อมทั้งจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รายงานประจ าปี (SAR) เป็นรูปเล่ม              
ที่สมบูรณ์ 
 

 7. คณะกรรมกำรประสำนงำนและตอบข้อซักถำม 
   

  มำตรฐำนที่  1 คุณภาพของผู้เรียน   
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
              ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ผู้รับผิดชอบ 
    นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว 
    นางยุพา   นาลาด 
    นายกชภชมษ์  บุญนาค 
    นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย 
    นางรจนา  เทียงค า 
    นายอภิโชค  กุลเสน 



   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
             ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

   ผู้รับผิดชอบ 
      นายวัฒนา  ธิมาศ 
    นายสมรัตน์  อุทัยมา 
    นายดาวทอง  จ้ านอก 
    นางละเอียด  ดีมุข 
       

  มำตรฐำนที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓ ด าเนินงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

   ผู้รับผิดชอบ 
    นายสุริยา  อ่อนศิลา 
      นางคมข า  ศรีผดุง 
    นายธนกร  เทียงค า 
    นายทศพร  หล่าจันดี 
    นางรังสินี  หอมใบ 
    นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี 
 

  มำตรฐำนที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามรถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
 

   ผู้รับผิดชอบ 
    นายคมสันต์  จันสวาท 
    นางสาวเมธญา  งามข า 
    นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง 
    นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล 



    นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ 
 

 หน้ำที่  1. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
   2. ตอบข้อซักถามและประสานงานกับคณะครูในการตอบค าถามของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

 8. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ตกแต่งห้องเกียรติยศ 
  นายสุริยา  อ่อนศิลา ประธานกรรมการ 
  นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว กรรมการ 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการ 
  นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ 1. ตกแต่งสถานที่ เตรียมห้องเกียรติยศ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอที่จะจัดเอกสาร รองรับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   2. ประดับผ้า ตกแต่งห้องเกียรติยศ จัดโต๊ะวางเอกสารหลักฐานในแต่ละมาตรฐาน            
ให้เรียบร้อย สวยงามและเพียงพอ  
 

 9. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่ม และของท่ีระลึก 
  นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว ประธานกรรมการ 
   นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการ 
   นางสาวนิรมล  ฆ้องสด  กรรมการ 
   นางสมบัติ  เงินมูล  กรรมการ 
   นางสาวปัทมา  บุญสร้าง กรรมการ 
  นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก ให้เพียงพอ พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อย
หลังการประเมินเสร็จสิ้น 
 

 10. คณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ VCD/แผ่นพับ เอกสำรน ำเสนอผลงำนประกอบกำรประเมิน 
  นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย ประธานกรรมการ 
   นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการ 
  นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ จัดท าสื่อมัลติมีเดีย VCD/แผ่นพับ เอกสารน าเสนอผลงานประกอบการประเมินให้เรียบร้อย  
 



 11. คณะกรรมกำรถ่ำยภำพ 
  นายบรรพต  อาจหาญ ประธานกรรมการ 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย กรรมการ 
   นางสาวพรประภา เครือชา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ ถ่ายภาพบรรยากาศ การประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ และถ่ายภาพกิจกรรม  
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน และส่งมอบไฟล์ให้งานประกันคุณภาพให้เรียบร้อย เพ่ือสรุปรายงาน 
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาต่อไป 
 

 12. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์/พิธีกร 
  นายวัฒนา  ธิมาศ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์และเป็นพิธีกรด าเนินรายการ ให้การประเมินด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

 13. คณะกรรมกำรประเมินผล 
นายธีระนันท์    วิสุทธิกุลชัย ประธานกรรมการ 
นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการ 
นายอนุชาติ  ชาติรัมย์  กรรมการ 

   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  หน้ำที ่ จัดท าแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป  
 

 ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทุกท่าน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงเต็มก าลังความสามารถ  
ทั้งนีเ้พ่ือให้การด าเนินงานครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

  (นายวิชิต  ลือพืช) 
   ผู้อ านวยการ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ 
ที ่98/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรเพื่อด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน 
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีความต่อเนื่องในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  และเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ         
มีประสิทธิผล จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ 164 /2551 ลงวันที่ 13 
มีนาคม 2551 เรื่องการมอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัด จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ 

 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
นายวิชิต    ลือพืช  ประธานกรรมการ 
นางบุญเริง  อุทัยมา  รองประธานกรรมการ 
นายสุริยา     อ่อนศิลา กรรมการ 
นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล กรรมการ 
นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง  กรรมการ 
นายธนกร  เทียงค า  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

          2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและประสำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  นายธนกร  เทียงค า  ประธานกรรมการ 
  นายอนุชาติ    ชาติรัมย์  กรรมการ 
   นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
   นายทศพร  หล่าจันดี กรรมการ 
   นางสาวรังสินี    หอมใบ  กรรมการ 
   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการ 
   นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวพรรณกาญจน์ สุขมะณี  กรรมการ 
   นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการและเลขานุการ 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที่  1.  ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
       2.  มอบหมายและประสานงาน ความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานของโรงเรียน  
เพ่ือรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 
   3.  ก ากับติดตามและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานการประเมิน           
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 3. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเตรียมข้อมูลและเอกสำรประกอบในกำรประเมิน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 องค์ประกอบที่  1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (3 ประเด็นการประเมิน) 
 

 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน            
ของสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้ 

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน 
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                

ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกรับทราบ 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นายธนกร  เทียงค า  ประธานกรรมการ 
นางรจนา  เทียงค า  รองประธานกรรมการ 
นายอนุชาติ  ชาติรัมย์  กรรมการ 
นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและเลขานุการ 

 
 องค์ประกอบที่  2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (9 ประเด็นการประเมิน) 

 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ            
โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่

ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 
2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ 
 
 

 



  ผู้รับผิดชอบ 
นายวัฒนชัย  โสดี  ประธานกรรมการ 
นางคมข า  ศรีผดุง  รองประธานกรรมการ 
นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ กรรมการ 
นางยุพา   นาลาด  กรรมการ 
นางสาวเยาวลักษณ์ กุลบุตร  กรรมการ 
นายวิฑูรย์  ด่านไธสง กรรมการ 
นางสาวนิรมล  ฆ้องสด  กรรมการ 
นายวัฒนา  นุพิมพ์  กรรมการ 
นางสมสกูล  หารพรม  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปาริชาติ  ทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
องค์ประกอบที่  3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

(2 ประเด็นการประเมิน) 
 

3.1 การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ 
ที่ก าหนดไว้ 

3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นางพรนภา  จันดา  ประธานกรรมการ 
นางสาวรังสินี  หอมใบ  กรรมการ 

   นายวัฒนา  ธิมาศ  กรรมการ 
   นายสุวิทย์  สังสีแก้ว  กรรมการ 

นางสาวฐิติกร  พิมพ์ศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 องค์ประกอบที่  4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
(2 ประเด็นการประเมิน) 

 

4.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการ 

ทีเ่หมาะสม 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล ประธานกรรมการ 
นายบรรพต  อาจหาญ รองประธานกรรมการ 

   นางสาวพรรณกาญจน์ สุขมะณี  กรรมการ 
นางสาวสมพิศ  สวงรัมย์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  บุตราช  กรรมการและเลขานุการ 

 



 องค์ประกอบที่  5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (2 ประเด็นการประเมิน) 

 

5.1 การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
5.2 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและ

เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นายสุริยา  อ่อนศิลา ประธานกรรมการ 
นายอภิโชค  กุลเสน  รองประธานกรรมการ 
นายทศพร  หล่าจันดี กรรมการ 
นายกชภชมษ์  บุญนาค  กรรมการ 
นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว กรรมการและเลขานุการ 

 
องค์ประกอบท่ี  6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ  (3 ประเด็นการประเมิน) 
 

6.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 

6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  ประธานกรรมการ 
นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย รองประธานกรรมการ 
นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 

 
 องค์ประกอบที่  7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  (3 ประเด็นการประเมิน) 

 

7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา       
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

7.2 การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้องไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

 

  ผู้รับผิดชอบ 
นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง  ประธานกรรมการ 
นางละเอียด  ดีมุข  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว กรรมการ 
นายดาวทอง  จ้ านอก  กรรมการ 
นางสาวพรประภา เครือชา  กรรมการและเลขานุการ 



 หน้ำที่  รวบรวมเอกสารหลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน 
ทีร่ับผิดชอบและประเมินระดับคุณภาพ พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ทั้งที่เป็นรูปเล่มและแฟ้มรายละเอียด
องค์ประกอบที่แจกให้ เมื่อแล้วเสร็จให้ส่งแฟ้มประกันคุณภาพท่ีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 21 
มิถุนายน 2564  
 

 4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียน         
ซับนกแก้ววิทยำ  องค์ประกอบต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร                   
จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว  ประกอบด้วย 
 

 คณะกรรมกำรชุดที่  1  องค์ประกอบที ่ 1 
นายวัฒนชัย  โสดี  ประธานกรรมการ 
นางยุพา   นาลาด  รองประธานกรรมการ 
นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ กรรมการ 
นางสาวเยาวลักษณ์ กุลบุตร  กรรมการ 
นายวิฑูรย์  ด่านไธสง กรรมการ 
นางคมข า  ศรีผดุง  กรรมการ 
นางสาวนิรมล  ฆ้องสด  กรรมการ 
นายวัฒนา  นุพิมพ์  กรรมการ 
นางสมสกูล  หารพรม  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปาริชาติ  ทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 คณะกรรมกำรชุดที่  2  องค์ประกอบท่ี  2 
นายธนกร  เทียงค า  ประธานกรรมการ 
นางรจนา  เทียงค า  รองประธานกรรมการ 
นายอนุชาติ  ชาติรัมย์  กรรมการ 
นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมกำรชุดที่  3  องค์ประกอบท่ี  3 
นายสุริยา  อ่อนศิลา ประธานกรรมการ 
นายอภิโชค  กุลเสน  รองประธานกรรมการ 
นายทศพร  หล่าจันดี กรรมการ 
นายกชภชมษ์  บุญนาค  กรรมการ 
นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมกำรชุดที่  4  องค์ประกอบท่ี  4 
นางพรนภา  จันดา  ประธานกรรมการ 
นางสาวรังสินี  หอมใบ  กรรมการ 

   นายวัฒนา  ธิมาศ  กรรมการ 
   นายสุวิทย์  สังสีแก้ว  กรรมการ 

นางสาวฐิติกร  พิมพ์ศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
  



คณะกรรมกำรชุดที่  5  องค์ประกอบท่ี  5 
นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง  ประธานกรรมการ 
นางละเอียด  ดีมุข  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว กรรมการ 
นายดาวทอง  จ้ านอก  กรรมการ 
นางสาวพรประภา เครือชา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมกำรชุดที่  6  องค์ประกอบท่ี  6 
นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล ประธานกรรมการ 
นายบรรพต  อาจหาญ รองประธานกรรมการ 

   นางสาวพรรณกาญจน์ สุขมะณี  กรรมการ 
นางสาวสมพิศ  สวงรัมย์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  บุตราช  กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมกำรชุดที่  7  องค์ประกอบท่ี  7 
นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  ประธานกรรมการ 
นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย รองประธานกรรมการ 
นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 

 

 หน้ำที ่1.  ประเมินหลักฐานตรวจสอบเอกสารตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ 
            2.  ให้ค าชี้แนะส าหรับการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ 
                  3.  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ ลงในแบบฟอร์มองค์ประกอบที่แจกให้ 
                  4.  ส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ หลังจากประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

5. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน 
นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล ประธานกรรมการ 
นางคมข า  ศรีผดุง  กรรมการ 
นางพรนภา  จันดา  กรรมการ 
นางยุพา   นาลาด  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปาริชาติ  ทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ เก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ         
ของโรงเรียน กรอกข้อมูลและจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้ส าหรับ
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

 6. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ (รำยงำนประจ ำปี   
SAR) 
  นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  ประธานกรรมการ 
   นายธนกร  เทียงค า  กรรมการ 



  นายอนุชาติ    ชาติรัมย์  กรรมการ 
   นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
   นายทศพร  หล่าจันดี กรรมการ 
   นางสาวรังสินี    หอมใบ  กรรมการ 
   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการ 
   นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวพรรณกาญจน์ สุขมะณี  กรรมการ 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พร้อมทั้งจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รายงานประจ าปี (SAR) เป็นรูปเล่ม              
ที่สมบูรณ์ 
 

 7. คณะกรรมกำรประสำนงำนและตอบข้อซักถำม 
 

 องค์ประกอบที่  1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (3 ประเด็นการประเมิน) 
 

 1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน            
ของสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้ 

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐาน 
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                

ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกรับทราบ 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นายธนกร  เทียงค า  ประธานกรรมการ 
นางรจนา  เทียงค า  รองประธานกรรมการ 
นายอนุชาติ  ชาติรัมย์  กรรมการ 
นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและเลขานุการ 

 

 องค์ประกอบที่  2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  (9 ประเด็นการประเมิน) 

 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ            
โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่

ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 



2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
2.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความเห็นชอบ 

 

  ผู้รับผิดชอบ 
นายวัฒนชัย  โสดี  ประธานกรรมการ 
นางยุพา   นาลาด  รองประธานกรรมการ 
นางปนัสยา  วรรณสุทธิ์ กรรมการ 
นางสาวเยาวลักษณ์ กุลบุตร  กรรมการ 
นายวิฑูรย์  ด่านไธสง กรรมการ 
นางคมข า  ศรีผดุง  กรรมการ 
นางสาวนิรมล  ฆ้องสด  กรรมการ 
นายวัฒนา  นุพิมพ์  กรรมการ 
นางสมสกูล  หารพรม  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปาริชาติ  ทองแดง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 องค์ประกอบที่  3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
(2 ประเด็นการประเมิน) 
 

3.1 การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ 
ที่ก าหนดไว้ 

3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

  ผู้รับผิดชอบ 
นางพรนภา  จันดา  ประธานกรรมการ 
นางสาวรังสินี  หอมใบ  กรรมการ 

   นายวัฒนา  ธิมาศ  กรรมการ 
   นายสุวิทย์  สังสีแก้ว  กรรมการ 

นางสาวฐิติกร  พิมพ์ศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
 
องค์ประกอบที่  4 กำรจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  

(2 ประเด็นการประเมิน) 
 

4.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการ 

ทีเ่หมาะสม 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล ประธานกรรมการ 
นายบรรพต  อาจหาญ รองประธานกรรมการ 



   นางสาวพรรณกาญจน์ สุขมะณี  กรรมการ 
นางสาวสมพิศ  สวงรัมย์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล  บุตราช  กรรมการและเลขานุการ 

 

 องค์ประกอบที่  5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  (2 ประเด็นการประเมิน) 

 

5.1 การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
5.2 การด าเนินการประมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและ

เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นายสุริยา  อ่อนศิลา ประธานกรรมการ 
นายอภิโชค  กุลเสน  รองประธานกรรมการ 
นายทศพร  หล่าจันดี กรรมการ 
นายกชภชมษ์  บุญนาค  กรรมการ 
นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว กรรมการและเลขานุการ 

 
องค์ประกอบท่ี  6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ  (3 ประเด็นการประเมิน) 
 

6.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 

6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  ประธานกรรมการ 
นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย รองประธานกรรมการ 
นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 

 
 องค์ประกอบที่  7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  (3 ประเด็นการประเมิน) 

 

7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา       
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

7.2 การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้องไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

 
   



ผู้รับผิดชอบ 
นางจันทร์แรม  จิตพริ้ง  ประธานกรรมการ 
นางละเอียด  ดีมุข  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว กรรมการ 
นายดาวทอง  จ้ านอก  กรรมการ 
นางสาวพรประภา เครือชา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้ำที่  1. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
   2. ตอบข้อซักถามและประสานงานกับคณะครูในการตอบค าถามของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

 8. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ตกแต่งห้องเกียรติยศ 
  นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว ประธานกรรมการ 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย กรรมการ 
   นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
   นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการ 
   นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ 1. ตกแต่งสถานที่ เตรียมห้องเกียรติยศ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอที่จะจัดเอกสาร รองรับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   2. ประดับผ้า ตกแต่งห้องเกียรติยศ จัดโต๊ะวางเอกสารหลักฐานในแต่ละมาตรฐาน            
ให้เรียบร้อย สวยงามและเพียงพอ  
 

 9. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่ม และของท่ีระลึก 
  นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคล ประธานกรรมการ 
   นางคมข า  ศรีผดุง  กรรมการ 
   นางสมสกูล  หารพรม  กรรมการ 
   นางสาวนฤมล  บุตราช  กรรมการ 
   นางสาวปาริชาติ  ทองแดง  กรรมการ 
  นางสาวพรประภา เครือชา  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวฐิติกร  พิมพ์ศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก ให้เพียงพอ พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อย
หลังการประเมินเสร็จสิ้น 
 

 10. คณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ VCD/แผ่นพับ เอกสำรน ำเสนอผลงำนประกอบกำรประเมิน 
  นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย ประธานกรรมการ 
   นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว กรรมการ 



   นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการ 
   นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการ 
  นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ จัดท าสื่อมัลติมีเดีย VCD/แผ่นพับ เอกสารน าเสนอผลงานประกอบการประเมินให้เรียบร้อย  
 

 11. คณะกรรมกำรถ่ำยภำพ 
  นายบรรพต  อาจหาญ ประธานกรรมการ 
   นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย กรรมการ 
   นางสาวพรประภา เครือชา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ ถ่ายภาพบรรยากาศ การประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ และถ่ายภาพกิจกรรม  
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน และส่งมอบไฟล์ให้งานประกันคุณภาพให้เรียบร้อย เพ่ือสรุปรายงาน 
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาต่อไป 
 

 12. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์/พิธีกร 
  นายวัฒนา  ธิมาศ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 
   นายคมสันต์  จันสวาท กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์และเป็นพิธีกรด าเนินรายการ ให้การประเมินด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 

 13. คณะกรรมกำรประเมินผล 
นายธีระนันท์    วิสุทธิกุลชัย ประธานกรรมการ 
นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี  กรรมการ 
นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ กรรมการ 

   นางสาวเมธญา  งามข า  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพัชรา  ทองชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  หน้ำที ่ จัดท าแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป  
 

 ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทุกท่าน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงเต็มก าลังความสามารถ  
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

  (นายวิชิต  ลือพืช) 
   ผู้อ านวยการ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 




