
      

 
  

รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562 
(Self–Assessment Report : SAR)                                

โรงเรียนหนองโพพิทยา 
 

ต าบลหนองโพ  อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ที่ 14 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 1 คน และมีบุคลากรครู จ านวน 14 คน ครูพ่ีเลี้ยง 
จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน ครูจ้างสอน จ านวน 1 คน
(งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ) ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) จ านวน 1 คน 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

 
2. ระบุวิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง รายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนหนองโพพิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย

การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
สอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนหนองโพพิทยาจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้าน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาการอ่าน-เขียน ภาษาไทย กิจกรรม
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ 

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 
กิจกรรมสัปดาห์ศิลปศึกษา กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน  กิจกรรมดุริยางค์โรงเรียน 

3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรม
ประกวดมารยาทดียกห้อง กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ 
กิจกรรม Zero Waste 

4) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ   กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

5) โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมทุนการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมพัฒนานักเรียนเรียนร่วม กิจกรรมดูแลสุขอนามัยนักเรียน 

จุดเด่นในการพัฒนา โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน เทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โรงเรียนร่วมกับชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรบูรณาการ
การเรียนรู้ โดยให้ใช้วัดหนองโพเป็นฐานการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ให้
ผู้เรียนเป็นยุวมัคคุเทศก์ของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ การสื่อสาร มารยาทในสังคม สร้างรายได้ให้แก่
ผู้เรียน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

ส าหรับจุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนหนองโพพิทยาไดจ้ัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ซึ่งฝ่าย
บริหารได้สร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักเรียน สนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน จัดการ 
สอนเสริมให้แก่ผู้เรียน จัดการนิเทศการเรียนการสอนติดตามผลสะท้อนกลับ  เป็นผลให้การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
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ให้โอกาสในการศึกษาแก่ผู้เรียนตามศักยภาพ คัดกรองผู้เรียน ท าวิจัยการอ่านเขียนคิดค านวณ
เบื้องต้นเพ่ือปรับมาตรฐานผู้เรียน จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับผู้ เรียนเรียนร่วม
เปรียบเทยีบความก้าวหน้าและการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น โรงเรียนหนองโพพิทยาได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
2) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา

อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

4) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

5) พัฒนาให้ผู้เรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ 

6) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา 

7) พัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

8) พัฒนาให้ผู้เรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

9) พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
ปลูกสวนป่า 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนหนองโพพิทยามีวิธีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตาม

กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนหนองโพพิทยา  ด้วยการด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ประเด็นที่ส าคัญที่เป็นจุดด้อยของโรงเรียนคือผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนซึ่งขึ้นอยู่ประเด็นปัญหาที่วิเคราะห์ได้คือความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน โดยได้จัดการบริหารจัดการ
ด้วยการจัดการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการท าวิจัยปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย การคิด
ค านวณ และจัดบุคลากรของโรงเรียนในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริหารจัดการด้านวิชาการ การ
สอนเสริมให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การวิเคราะห์จุดเด่นใน
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ด้านพ้ืนที่ของโรงเรียนที่มีวัดหนองโพซึ่งอยู่ในพ้ืนใกล้เคียงโรงเรียนเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่ส าคัญ โรงเรียน
จึงได้จัดท าหลักสูตรบูรณาการโดยใช้วัดหนองโพเป็นฐานการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้  โดยโรงเรียน
ได้น าทั้งจุดเด่นและจุดด้วยที่วิเคราะห์มาใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนหนองโพพิทยา 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน
สามารถประมวลองค์ความรู้ในชุมชนให้เป็นแบบเรียนบูรณาการเป็นแบบอย่างของการศึกษาดูงานของ
หน่วยงานต่างๆ  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนหนองโพพิทยามีการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นดังนี้ 
1) โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา   
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการ 
3) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
4) โครงการพัฒนาคุณภาพครู 
5) โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6) โครงการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียน 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนหนองโพพิทยามีวิธีการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ด้วยการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
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ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
และคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัดป้าย
นิเทศตามองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี   การประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม Open house 
ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน One student One product  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในต าบลหนองโพ นอกจานั้นครูได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ จัดหลักสูตรบูรณาการในท้องถิ่นขึ้น ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
5 steps เป็นผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชน 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือเน้นการสร้างนวัตกรรม 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนร่วมให้นักเรียน

มีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ระดับคุณภาพ ดี 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้
ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการ
สื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ  
3 ปีย้อนหลังยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชา นักเรียนทุกคนจัดท า
โครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ได้เป็นวิทยากรเป็นมัคคุเทศก์ที่
ได้รับการยกย่อง นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่าง
เรียน  มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งมีระบบดูและสุขภาพและระบบส่งต่อในทุกคนที่
มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งานโดย
ได้รับการบริจาคจ านวน 25 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 25 เครื่อง  
และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิด
และปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาอบรมและน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการ
แสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับรางวัลด้านการแข่งขันวิชาการและทักษะงานอาชีพในระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่ 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ด้วยการวางแผนใน
การจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนร่วม 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยใช้กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษา เป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดีของสังคมต่อไป 
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ค าน า 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน
หนองโพพิทยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล  และสาธารณซน 
ได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนหนองโพพิทยา 
ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองโพพิทยา  ในปีการศึกษา 
2563 ต่อไป                       
 
  
  
 (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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สารบัญ 
เรื่อง          หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร         1-6 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         

ข้อมูลทั่วไป        10 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      11 
ข้อมูลนักเรียน        12 
ข้อมูลอาคารสถานที่       13 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 
ข้อมูลงบประมาณ       16 
สภาพชุมชนโดยรวม       16 
โครงสร้างหลักสูตร       17  
ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพซองผู้เรียน      19 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการซองผู้บริหารสถานศึกษา 37 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 45 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก        51 

หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 480 หมู่ที่ 14 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์/โทรสาร 056-000302 
website: www.npnsw.com E-mail : nongphophittaya_school@hotmail.com  เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ ต าบลหนองโพ 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี  ต าบลม่วงหัก อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และต าบลไร่พัฒนา 
อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
 

แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
  

http://www.npnsw.com/
mailto:nongphophittaya_school@hotmail.com
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู    

พี่เลี้ยง 
ลูกจ้าง  
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

เจ้าหน้า
ที่ธุรการ 
 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน 1 14 1 1 2 1 20 

 2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 15 3 0 20 

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน 

(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 0 
2. ภาษาไทย 2 24 
3. คณิตศาสตร์ 2 24 
4. วิทยาศาสตร์ 4 16 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 25 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 24 
7. ศิลปะ 1 25 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 25 
9. ภาษาต่างประเทศ 2 20 

รวม 16 324 
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3. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ 10  ธันวาคม 2562 ของปีการศึกษา 2562) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 213 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 213 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 2 22 18 40 

20.5 ม.2 2 29 24 53 

ม.3 2 16 14 30 

รวม 6 67 56 123  

ม.4 2 14 16 30 

15 ม.5 2 15 14 29 

ม.6 2 15 16 31 

รวม 6 44 46 90  

รวมทั้งหมด 12 111 102 213  

 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน =    1:15.21 

 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 

ปีการศึกษา 2560-2562 

 

44 
47 

41 

46 

21 

17 

55 

34 

39 

34 

25 

17 

40 

53 

30 30 29 
31 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียน 2 หลัง  อาคารประกอบ 1 หลัง  ส้วม 2 หลัง 12 ที่นั่ง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม  สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม  
โรงอาหาร 1 หลัง  บ้านพักครู 5 หลัง  บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
5. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 120 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 3,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอ้ี 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 50 คน ต่อ วันคิดเป็น
ร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  2 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องดนตรี     จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องศิลปะ     จ านวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน  46  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  22 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  22 เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 100 คน 
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 49 ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 2 เครื่อง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
2. ห้องสมุดโรงเรียน 
3.  ห้องศิลปศึกษา 
4.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5.  สวนป่า 
6   แปลงเกษตร 
7.  ห้องดนตรี 
9.  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

160 
577 
600  
320 
200 
200 
320 
500 

 
แผนภูมิการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 

577 

600 

320 

200 

200 

320 

500 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องศิลปศึกษา 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

สวนป่า 

แปลงเกษตร 

ห้องดนตรี 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
ได้จ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
1. พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ  
2. ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ แหล่งแร่เหล็กบริเวณเขาแหลม  

ระบบนิเวศบริเวณเขาปูน  แหล่งเห็ดโคน แหล่งหน่อไม้  เขา
ปูนเขาใหญ่  

3. ทรัพยากรสถานที่และองค์กร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเดิม 
แหล่งประวัติศาสตร์คูเมืองโบราณบ้านห้วยดุก ( อายุสมัยก่ึง
ก่อนประวัติศาสตร์ )  แหล่งโบราณคดีบ้านหนองตาราม ( 
อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ยุคเหล็ก )  วัดหนอง
โพ ชุมชนบ้านหนองโพ โรงงานน้ าตาลเกษตรไทย (บริษัท
น้ าตาลเกษตรไทย จ ากัด ) โรงงานเยื่อกระดาษ  ( บริษัทเอ็น
วิรอนเมนตพั์ลพ์แอนด์เปเปอร์ จ ากัด ) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนบ้านหนองโพเหนือ เขาบ่อพลับ เขาปูน  

4. ทรัพยากรในรูปสื่อกิจกรรมท้องถิ่น ได้แก่ การร ากลองยาว
เทิดเทิง การร าโทน ประเพณีตรุษสงกรานต์  การละเล่นเพลง
พิษฐาน  ประเพณีลอยกระทง การท าเครื่องประดับศิราภรณ์            

 
112 
2 
 

 
6 
 
 
 

 
 
 

 
2 

 

 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

6.1  พระครูนิปุณพัฒนวงศ์  เจ้าอาวาสวัดหนองโพ ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ปีละ 3    
ครั้ง 
6.2  นายจอน  เพ็ชรแจ่ม ครูสอนกลองยาว ให้ความรู้ด้านการร ากลองยาว ปีละ 15 ครั้ง 
6.3  นายกิตติศักดิ์ แสงจันทร์  ครูสอนดนตรีไทย ให้ความรู้ด้านดนตรีไทย ปีละ 5 ครั้ง 
6.4  นายช า  แก้วมั่น  ครูสอนดนตรีไทย ให้ความรู้ด้านดนตรีไทย ปีละ 5 ครั้ง 
6.5  นางเยื้อน  ศรีเดช  แม่เพลงพื้นบ้าน ให้ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้าน ปีละ 5 ครั้ง 
6.6  นางสาวนันชุลี   กันเพ็ชร  การท าเครื่องประดับศิวาภรณ์ ให้ความรู้ด้านการท า 
เครื่องละคร ปีละ 2 ครั้ง 
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6. ข้อมูลงบประมาณ 
    งบประมาณ (รับ-จ่าย)   2561 (1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562) 

รายรับ จ านวน รายจ่าย จ านวน 
  (บาท)   (บาท) 

    เงินงบประมาณ 212,679.93 งบบุคลากร - 
    เงินนอกงบประมาณ 1,419,926 งบด าเนินงาน 32,679.93 
    เงินระดมทรัพยากร - งบลงทุน 180,000 
    เงินค้ าประกันสัญญา 9,000 งบอุดหนุน 1,358,304.01 
    เงินทุนการศึกษา 
    งบ อบต. 

18,400 
99,600 

ระดมทรัพยากร 
หลักค้ าประกัน 
ทุนการศึกษา 
งบ อบต. 

 
9,000 
18,400 
99,600 

รวมรายรับ 1,759,605.93 รวมรายจ่าย 1,697,983.94 
  
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
     ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ด้วยในสมัยของหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร (พ.ศ.๒๔๐๓-๒๔๙๔) เป็นช่วงเวลาที่ต าบล 
หนองโพมีผู้น าทางศาสนาที่เข้มแข็ง สามารถรวบรวมศิลปวิทยาการไว้หลากหลายประเภท เป็นผลให้
วัดหนองโพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจากอดีตมาจนปัจจุบัน และในปัจจุบันต าบลหนองโพเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมน้ าตาลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน  
 รายละเอียดของสภาพชุมชนมีดังนี้ 

 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  มีประชากร
ประมาณ  22,431  คน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
  2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  4  นับถือศาสนาพุทธ  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 48,000 บาท/ปี จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน 
ความหนาแน่นของชุมชน 32.32  คน/ตร.กม. 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน  ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์  มี

ปัญหาด้านสภาพครอบครัว  สังคมและจิตใจ  การคมนาคม  ถนนหนทางมีความช ารุดทรุดโทรมเป็น
อย่างมาก รถโดยสารประจ าทางไม่มี  ไม่สะดวกแก่การเดินทางมาเรียนของนักเรียน รวมทั้งสภาวะ
อากาศที่แห้งแล้งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกท าให้ผลิตผลทางการ
เกษตรของครัวเรือนตกต่ า  มลภาวะเป็นพิษ  ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งโดยรอบโรงเรียนท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
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8. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรของโรงเรียนหนองโพพิทยา ได้ใช้หลักส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนคือ การ
ให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินทางหลักสูตร ซึ่งมีทั้งการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมประเมินผล เพ่ือให้การศึกษาของเยาวชนเป็นไปตามความต้องการของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ สมดังเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาดังที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  นอกจากนี้โรงเรียนหนองโพพิทยาได้มีการพัฒนาการจัดหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน      
มาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
โดยในปีการศึกษา 2562 มีการพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาบริบทสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่มี     
ความเข้มแข็งด้านภูมิปัญญาจึงใช้ฐานการเรียนรู้คือวัดหนองโพซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นฐานของ   
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และมุ่งเน้นการเรียนเพ่ือ การประกอบอาชีพ ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง เป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นจริง สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เล็งเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ      
การน าไปใช้ ก่อให้เกิดความรัก ผูกพันกับชุมชนที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
 นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดโครงสร้างหลักสูตรฝีกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียน
ยากจนที่ได้รับเงินปัจจัยพ้ืนฐานทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายในโรงเรียน และกิจกรรมการศึกษาดู
งานจากแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพภายนอกโรงเรียน เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักจากการเรียนรู้ 
และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติ อันน าไปสู่การมีรายได้และเกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพสุจริต 
 หลักสูตรของโรงเรียนหนองโพพิทยา มีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qr code โครงสร้างหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ด ี

1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบ   
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีทั้งการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Stem 
Education รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้น
เรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา
ตนเองจากการอ่านการสืบค้นข้อมูล พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเสนอเทคนิคการสอน
ให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนเรียนร่วม 
 นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐาน 
สากล บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง” และพันธกิจข้อที่ 2 “ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม การจัดค่ายคุณธรรม 
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จริยธรรมตามระดับชั้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่านิยม 12 ประการ และมารยาท การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์จิตอาสา น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ มาสร้างองค์ความรู้ และน ามาสื่อสารในรูปแบบของยุวมัคคุเทศก์
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมได้รับค ายกย่องจากชุมชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนในหลายแขนง จัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความสนใจและความถนัดโดยเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมศิลปะในแขนงต่างๆ ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ศิลปะสุนทรี มีวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ   
เลิศศิลปะสุนทรี มีวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้และค่ายศิลปศึกษาทั้งดนตรี งานวิจิตรศิลป์ มีปราชญ์
ท้องถิ่นร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นผลให้นักเรียนมีผลงานทางด้านศิลปะได้รับรางวัล
ในระดับเขตและระดับภาค  บุคลากรของโรงเรียนทุกคนเป็นแกนน าและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิมของวัดหนองโพ ซึ่งเป็นงานประจ าปีของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้านวิชาการภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีทักษะการท างาน การสื่อสาร การประกอบอาชีพ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชน  นักเรียนเป็นผู้มีวัฒนธรรมรักความเป็นไทยรัก
ท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถ
สร้างรายได้ในระหว่างเรียน การปลูกผัก การท าเทียนหอม การท าพวงกุญแจ การเป็นยุวมัคคุเทศก์ 
การท าเครื่องดื่มน้ าอ้อยสด เป็นต้น 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ           

65 66.66 ตามเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

70 70.45 ตามเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

75 75.67 ตามเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

75 75.59 ตามเป้าหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

55 55.28 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

50 56.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

70.66 72.17 ตามเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

70 71.52 ตามเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

70 69.33 ตามเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

72 75.67 ตามเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 55.55 71.78 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

72 74.18 ตามเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

70 70.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 50 65.54 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

30 76.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

73.33 79.97 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

75 82.63 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

75 80.75 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 76.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 65 67.35 ตามเป้าหมาย 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

60 
69.15 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

50 54.49 ตามเป้าหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

60 54.92 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

70 62.14 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

75 79.87 ตามเป้าหมาย 

            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

75 64.77 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

75 83.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.5 ขึ้นไป     

55 72.21 สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 78.50 85 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

72 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

82 85 ตามเป้าหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

80 85 ตามเป้าหมาย 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมในการท างานและการประกอบอาชีพ 

80 85 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 
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 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา การพิจารณาในประเด็นย่อย เป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 11 ประเด็น
พิจารณา ตามเป้าหมาย จ านวน 13 ประเด็นพิจารณา และต่ าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80 82.31   ตามเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี 

80 83.10 ตามเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และมีจิตอาสา 

80 82.63 ตามเป้าหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

80 81.22 ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 84.41 ตามเป้าหมาย 
          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
ส าคัญ และท้องถิ่น 

80 81.22 ตามเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 

80 84.98 ตามเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

80 84.51 ตามเป้าหมาย 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย  

80 83.57 ตามเป้าหมาย 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

80 87.79 ตามเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 81.22 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

80 81.69 ตามเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

80 80.75 ตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 84.43 ตามเป้าหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

80 88.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

80 84.04 ตามเป้าหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

80 83.57 ตามเป้าหมาย 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

80 81.22 ตามเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

80 85.45 ตามเป้าหมาย 

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

80 83.57 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  การพิจารณาในประเด็น
ย่อย เป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา ตามเป้าหมาย จ านวน 15 ประเด็นพิจารณา 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้าน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ด ี
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ตามเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ด ี
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดี 

 จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตาม
เป้าหมาย จ านวน  7 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้ 
 ผลจากการประเมินการอ่านการเขียน ภาษาไทยตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นคิด
เป็นร้อยละ 70.45 อยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดฐานการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปให้
ผู้เรียนพัฒนาการอ่าน การเขียนเป็นล าดับตามเกณฑ์การประเมินผลที่เรียนตรวจสอบได้ด้วยตนเองโดย
มีครูเป็นผู้ชี้แนะ ใช้สื่อเทคโนโลยีโดยมีโทรทัศน์ในชั้นเรียนฝึกผู้เรียนในการอ่านเขียน สร้างแบบฝึก
ส าหรับนักเรียนเรียนร่วมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญในการสื่อสารของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 
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75.67 อยู่ในระดับด ีผู้เรียนมีความรู้ในการสื่อสารเพ่ือการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวัน สื่อสารได้อย่างมี
กาลเทศะ มีมารยาทในการสื่อสาร ใช้สื่อในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของสังคม  
โดยให้ความรู้ในชั้นเรียนในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนสามารถสื่อสารน าเสนอผลงานได้ คิดเป็น
ร้อยละ 75.69 อยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถสื่อสารผลงานด้วยการรายงาน พูดในชั้นเรียน น าเสนอ
ผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยี จัดท าและน าเสนอโครงงาน โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ การ
แข่งขันด้านศิลปหัตถกรรมและวิชาการของจังหวัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท การจัดท าคลิป
วีดิโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
คุณธรรม ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 55.28 อยู่ในระดับดี 
ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี ใช้แบบเรียนส าเร็จรูป จัดกิจกรรมค่าย English Camp ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 56.34 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 50 มีการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้แบบฝึกท่ีสร้างทักษะด้านการคิดค านวณ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปราย ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 71.52 อยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความ แยกประเด็นข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น มีวิจารณญาณในการอ่าน และเขียนสรุปความได้ มีกิจกรรมบันทึกการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการอ่านเอาเรื่องด้วยการจัดท าแบบเรียนรู้อ่านเอาเรื่องตามแนว Pisa ในรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ส่งให้ผลการประเมินการสื่อสาร คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ประเมินผล  
ผู้เรียนมีทักษะทางการคิดแก้ปัญหาตามแนวPisa คิดเป็นร้อยละ 69.33 อยู่ในระดับดี ฝึกให้ผู้เรียนท า
แบบฝึก Pisa ด้วยเรื่องท่ีทันต่อเหตุการณ์ ใช้สื่อทั้งการฟังการดูการอ่าน ให้ผู้เรียนค้นหาสาระ คืนสาระ
และประเมินค่า โดยกิจกรรมของโรงเรียนจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก สร้างความองค์ความรู้
โดยใช้สภาพพ้ืนที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฐานให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว ทันต่อเหตุการณ์ของโลก โดย
โรงเรียนจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
หลากหลายในด้านการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สร้างกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนมีแนวคิดในทิศทางของการจัดชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนมีประสิทธิผลในการเรียนรู้เป็นที่
ประจักษ์  เช่น กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมพ่ีชวนน้องทดลองวิทย์ กิจกรรมOpen House ผู้เรียน
มีความสามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ 71.78 อยู่ในระดับดี ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งโครงงาน
เข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น โครงงานคุณธรรม โครงงาน
วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การสร้างหนังสือเล่มเล็กจากเศษวัสดุประเภทต่างๆ การจัดท าโครงงาน
มารยาทงามยกห้องด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันตามความถนัด การจัดกิจกรรม 
Stem Festival ให้ผู้เรียนแข่งขันการท านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดป้ายนิเทศจาก
วัสดุเหลือใช้ การสร้างโมเดลวิทยาศาสตร์จากสิ่งเหลือใช้  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียน
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่สนใจและสอดคล้องกับบทเรียน น าความรู้
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ที่ได้มาใช้ในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 82.63 อยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 80.75 อยู่ในระดับดี ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีจริยธรรม มีความรอบรู้ในการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้เรียนมี
ทักษะด้าน Digital Literacy ร้อยละ 76.53 อยู่ในระดับดี  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด คิดเป็นร้อยละ 67.35 อยู่ในระดับดี ผู้เรียนเรียนจบ
หลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด มีทักษะการท างานร่วมกันและมีทักษะด้านอาชีพมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับดีเลิศ มีผลที่เห็นในเชิงประจักษ์คือ ผู้เรียนมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพสุจริตในระหว่างเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน มี โครงงานที่เป็น
พ้ืนฐานด้านวิชาการและงานอาชีพ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานบูรณาการ 
การเรียนรู้ท้องถิน่ โครงงานอาชีพ การปลูกผัก การท าพวงกุญแจ ยุวมัคคุเทศก์ ผู้เรียนมีการวางแผนใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพ มี ID Pan และ Portfolio ร้อยละ 85.00อยู่ในระดับดีเลิศ ด้วยการ
จัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการเรียนตามศักยภาพมีการคัดกรองผู้เรียน 
จัดหลักสูตรการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและ
การประกอบอาชีพ 
 ผลจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน 53  รายการ เหรียญทอง 22 รายการ เหรียญเงิน 12 รายการ และ
เหรียญทองแดง 11 รายการ เข้าร่วมการแข่งขัน 8 รายการ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับภาค จ านวน 2 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 รายการ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.31  
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับด ี ร้อยละ  83.10  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  80 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และมีจิตอาสา  ร้อยละ 82.63 จากค่าเป้าหมาย  ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
ร้อยละ  81.22 
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.41 จากค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 80 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดทุกตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา นักเรียนร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น ร้อยละ 81.22  จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 84.98  นักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร้อยละ 84.51 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  นักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 83.57  มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ในประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น ร้อยละ 87.79 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  ผลงานเชิงประจักษ์  
ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  แบบบันทึกความภูมิใจใน
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ท้องถิ่นและความเป็นไทย  แบบบันทึกร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น ภาพถ่ายการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น โดยผู้เรียนได้เข้า
ร่วมเป็นกรรมการพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ และได้จัดกิจกรรมที่ส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ 
คือกิจกรรมย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิม ซึ่งผู้เรียนได้บริหารการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านสถานที่ 
การแสดงแสง-เสียง ดนตรี การออกร้านด้านวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ อาหาร ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน สื่อมวลชน ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมทั้งในระดับ
จังหวัดและประดับประเทศ  นอกจากนั้นมีผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่  รางวัลการประกวดโครงงาน
คุณธรรม  ม.1– ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการระดับเขตพ้ืนที่  รางวัลการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4– ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ ระดับ
เขตพ้ืนที่ เป็นต้น 
 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
81.22  จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ร้อยละ 81.69  จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 80.75 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80.00  ได้ตามเป้าหมายทุก
ประเด็นพิจารณา ผลเชิงประจักษ์ ได้แก่จ านวนนักเรียนทะเลาะวิวาท และจ านวนนักเรียนที่ ถูกตัด
คะแนนความประพฤติ ลดลง ไม่มีปัญหาในงานฝ่ายปกครองของโรงเรียน 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 84.43 จากค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ได้ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 88.73 จากค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ร้อยละ 84.04 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ ร้อยละ 83.57 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ร้อยละ 81.22 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  นักเรียนมีความรู้
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ร้อยละ 85.45 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  
นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 
83.57 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี ร้อยละ 82.55 จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  
แบบประเมินน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน แบบรายงานผลการตรวจสอบน้ าหนัก 
ส่วนสูงของนักเรียน  แบบประเมินสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  แบบบันทึกและสรุปผลนักเรียนที่
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ผลรางวัลสนับสนุน ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง รางวัลการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1– ม.3  
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รางวัลเหรียญทอง รางวัลการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ม.4– ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา รางวัลเหรียญทอง 
รางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1– ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  รางวัลเหรียญทอง รางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 – 
ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  
เหรียญทอง รายการการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม ้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภาค เป็นต้น 
 
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนปลอดขยะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

สถานศึกษาและผู้เรียนการเข้า
ร่วมเป็นกรรมการบริหารและ
กรรมการพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม 
วัดหนองโพ 

รางวัลวัฒนคุณาธร กระทรวงวัฒนธรรม 

นางสาวณัฏฐา ธรรมราช   
นางสาวอลิสา  เชื้อนุ่น      
นางสาวดวงนพศก  แสงสุข              

เหรียญทอง รายการการแข่งขัน
ท าพริก ผักสดระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับภาค 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ผลงานการเข้าร่วมการแข่งขัน  
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โรงเรียนหนองโพพิทยา   ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ 

แผนภูมิ ค่าร้อยละมาตรฐานที่ 1 
 

   
 

   
 

   
 

   

 

21.25 26.42 30.00 31.57 36.21 22.58 
45.00 43.40 

41.67 43.86 
31.09 

51.61 

26.25 25.47 25.00 21.05 27.59 25.81 

0

50

100
ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

 

19.17 23.90 
37.08 

45.35 45.35 36.56 
55.00 52.20 32.58 33.72 33.72 

43.01 

18.33 14.47 
23.60 

12.79 12.79 
20.43 

0

100
สมรรถนะส าคัญ 

ด้านความสามารถในการสื่อสาร  

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

 

52.50 49.06 
66.67 

50.00 58.62 
58.06 

32.50 30.19 20.00 26.67 27.59 25.81 22.50 20.75 13.33 
23.33 

13.79 16.13 

0

100

มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก 
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ฯ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

65.00 

33.96 
46.67 

60.00 
44.83 

48.39 

22.50 
37.74 

36.67 

23.33 34.48 35.48 

12.50 
28.30 

16.67 16.67 20.69 
29.03 

0

100

ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

55.00 
49.06 

36.67 
43.44 

62.07 58.06 

25.00 33.96 
36.67 36.67 

20.69 
32.26 

10.00 9.43 10.00 16.67 
9.68 9.68 

0

50

100
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

25.00 
16.98 

30.00 23.33 27.59 
25.81 

62.50 
47.17 

53.33 56.67 
41.38 

54.84 

12.50 

35.85 
16.67 20.00 

31.03 
19.35 

0

100

มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

57.50 
49.06 

36.76 
43.33 48.28 

54.84 

22.50 
37.74 26.67 36.67 34.48 32.26 

10.00 5.66 
20.00 16.67 17.24 12.90 

0

50

100
มีทัศนที่ดีต่อบ้านเมือง 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

45.00 47.17 
60.00 60.00 65.52 

45.16 

30.00 39.62 
33.33 

16.67 20.69 
32.26 

25.00 
13.21 6.67 

23.33 
13.79 

22.58 

0

50

100
ค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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45.00 47.17 
60.00 60.00 65.52 51.61 

32.50 

93.62 

33.33 

16.67 20.69 
25.81 22.50 

13.21 6.67 
23.33 

13.79 22.58 

0

50

100

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

45.00 47.17 
60.00 60.00 65.52 

45.16 

27.50 35.85 
33.33 

16.67 20.69 
32.26 27.50 

16.98 
6.67 

23.33 
13.79 

22.58 

0

100
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า 

และมีจิตอาสา  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

20.00 25.47 30.00 32.50 39.66 33.87 48.13 50.00 
44.17 

43.33 
36.21 

51.61 

24.38 17.45 20.83 19.17 17.24 14.52 

0

50

100
การสื่อสาร การน าเสนอผลงาน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

12.50 
24.53 23.33 23.33 31.03 

35.48 

20.00 28.30 
26.67 36.67 34.48 

22.58 

67.50 

47.17 50.00 
40.00 34.48 

41.94 

0

50

100
ความสามารถในการคิดค านวณ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

22.50 
16.98 

3.33 
13.33 

27.59 12.90 

42.50 47.17 30.00 36.67 34.48 
48.39 

25.00 18.87 

50.00 46.67 

13.79 

38.71 

0

50

100
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

37.50 
52.83 60.00 

46.67 55.17 

77.42 

35.00 35.85 23.33 
46.67 44.83 

22.58 25.00 
11.32 16.67 

6.67 
0.00 0.00 

0

50

100
 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

 

17.50 16.98 
30.00 30.00 37.93 29.03 

62.50 71.70 53.33 
50.00 

41.38 
48.39 

20.00 
11.32 16.67 20.00 20.69 22.58 

0

50

100
มีผลงานจากการท าโครงงาน/สิ่งประดษิฐ์ฯ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

17.50 16.98 
30.00 23.33 27.59 

25.81 

57.50 
71.70 53.33 56.67 

41.38 
54.84 

25.00 
11.32 16.67 20.00 

31.03 
19.35 

0

50

100
สามารถสร้างนวัตกรรม 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
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32.50 41.51 50.00 53.33 
65.07 

45.16 

22.50 32.08 

46.67 53.33 

31.03 32.26 
45.00 

26.42 

3.33 3.33 6.90 

22.58 

0

50

100
ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

47.50 
58.49 

50.00 

70.00 68.97 
51.62 

27.50 30.19 

43.33 

13.33 24.14 25.81 25.00 
11.32 6.67 

16.67 
6.90 

22.58 

0

50

100
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

 

50.00 52.83 60.00 
50.00 58.62 

35.48 
30.00 

41.51 30.00 30.00 27.59 
35.48 

20.00 
5.66 10.00 

20.00 13.79 
29.03 

0

100
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

42.50 39.62 30.00 
26.67 

20.69 
29.03 25.00 

13.21 10.00 13.33 13.79 
22.58 

0

100
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 

ในความเป็นไทย  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

60.00 
49.06 

70.00 

43.33 

68.97 58.06 

32.50 33.96 23.33 
40.00 

24.14 25.81 

7.50 
16.98 

6.67 
16.67 

6.90 
16.13 

0

100
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ

ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

45.00 47.17 
60.00 60.00 65.52 

45.16 
35.00 37.74 

36.67 50.00 

24.14 
32.26 

17.50 15.09 
3.33 

13.33 10.34 
22.58 

0

50

100
น้ าหนัก ส่วนสูง 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

45.00 50.94 50.00 
63.33 

58.62 45.16 

27.50 
37.74 

43.33 

16.67 
34.48 32.26 27.50 

11.32 6.67 
20.00 

6.90 

22.58 

0

50

100
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

45.00 52.83 53.33 46.67 
58.62 

38.71 
35.00 41.51 33.33 

30.00 27.59 
32.26 

20.00 
5.66 

13.33 
23.33 

13.79 
29.03 

0

50

100
สุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบรอ้ย  

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
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โรงเรียนหนองโพพิทยา   ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ 

   
 
 
 
4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
  

69.15 

54.49 54.92 

62.14 

79.87 

64.77 

83.51 

72.21 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนหนองโพพิทยาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

27.50 33.96 
53.33 

60.00 65.52 51.61 
42.50 47.17 36.67 

26.67 
20.69 

25.81 30.00 
16.98 10.00 13.33 13.79 

29.03 

0

100
หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
 

45.00 47.17 
60.00 

40.00 

65.52 
41.94 

30.00 39.62 
33.33 43.33 

27.59 

41.94 
25.00 

13.21 6.67 
16.67 

6.90 
16.13 

0

100
มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง 

จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 48.85 49.41 21.40 18.82 29.60 28.82 26.20 29.53 
ค่าเฉลี่ยขนาดโรงเรียน 52.62 50.67 29.07 22.14 35.23 28.57 28.58 28.41 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.04 53.69 30.28 26.03 36.43 29.65 29.10 32.06 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 54.42 55.52 30.04 27.69 36.10 30.19 29.45 33.11 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 55.14 30.72 26.73 30.51 30.07 31.41 33.25 

 

 
 

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ภาษาไทย คณิต วิทยาศาสตร อังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ยขนาดโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสนา ภาษาอังกฤษ 
ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 ปี2561 ปี2562 ปี2561 ป2ี562 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 39.82 38.13 17.64 15 28.35 28.82 33.29 31.90 22.28 21.69 
ค่าเฉลี่ยขนาดโรงเรียน 38.09 34.39 20.69 17.60 26.15 28.57 31.47 31.53 23.38 22.76 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.28 41.10 30.42 25.14 30.69 29.65 34.86 35.21 30.10 28.31 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 48.16 41.51 31.04 25.25 30.75 30.19 34.97 35.49 31.15 28.12 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 42.21 30.72 25.41 30.51 30.07 35.16 35.70 31.41 29.20 

 
 

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561-2562 

 

 
 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2561-2562 
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จุดเด่น 
 1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามศักยภาพท าให้
เกิดการพัฒนาด้านวิชาการเป็นผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 
 2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา ได้รับความยกย่องจากบุคคลต่างๆ 
จุดควรพัฒนา 
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  
 2. การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการ
ประเมินโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง 
 3. ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเอง
ท าเอง โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 4. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนเรียนร่วม โดยการจัดท าแผนรายบุคคล
ให้ครบทุกวิชา และจัดการประเมินผลโดยสภาพจริง 
แผนการพัฒนา 
 1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี และ 5 ปี 
 2. จัดท าแผนนิเทศโครงการเพื่อพัฒนาผลการด าเนินการ 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโพพิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 

ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผล
ให้โรงเรียนมรีะบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ   
ดีเลิศ 

โรงเรียนหนองโพพิทยา มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  วิเคราะห์ SWOT  
ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไขส่งผลให้
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โรงเรียนมีวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

โรงเรียนหนองโพพิทยา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource 
Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้
วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) 
อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  นิเทศก ากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  น าผลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

โรงเรียนหนองโพพิทยา มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไก
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ โดยใช้พ้ืนที่ของชุมชนคือวัดหนองโพเป็น
ฐานการเรียนรู้ในทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ
เพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียนและชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตรและกลไกการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
 1. การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้วัดหนองโพเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวบรวมความรู้ของชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์      
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในท้องถิ่นของตนเอง สร้างองค์ความรู้ สามารถ
สื่อสารเรื่องราวของชุมชนได้ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรักในท้องถิ่น มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม ผลการพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่น สามารถน าภูมิปัญญา ทรัพยากร
ของท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้และการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 2. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ โดยได้รับงบประมาณ
ในการจัดจ้างครูเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ ท าให้มีครูสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการและโรงเรียนขาดแคลนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบริการ
ผู้เรียน 
 



- 39 - 

         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ นาฎศิลป์ และทักษะกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมี
อาชีพระหว่างเรียน เช่น อาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในสื่อประเภท
ต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชน 
 4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามความถนัดของผู้เรียน เช่น กิจกรรมด้านกีฬา 
ดนตรี วิชาการ อาชีพ 
 5. จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนตระหนักในการสร้างเจตคติด้านการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
โดยสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดย
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และ
เข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครู
รายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวม ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคารประกอบ 2 หลัง  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความพร้อม  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมต่างๆ มากมายให้นักเรียน
ได้พักผ่อน  มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  
แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องธนาคารโรงเรียน  ห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องศิลปศึกษา  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  
ห้องเกษตร ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม สนามกีฬา  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม 
วัดหนองโพ  บริษัทน้ าตาลเกษตรไทย จ ากัด  บริษัทอีเอ โซลา นครสวรรค์ เป็นต้น 
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 โรงเรียนหนองโพพิทยา  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์
ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์   
โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ระบบบัญชีออนไลน์ การรายงานข้อมูลทางการเงิน       
(e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 
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จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
ปีการศึกษา 2562  พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสูงกว่าเป้าหมาย 
ทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 

 
โรงเรียนหนองโพพิทยา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบาย
รัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ    
แต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนหนองโพพิทยาขับเคลื่อน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และวัดความส าเร็จของโครงการและ
ตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองโพพิทยา มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

โครงการ ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 89 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 96.62 ไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 3.38 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 132 ตัวชี้วัด ซึ่ง
บรรลุผลความส าเร็จทุกตัวชี้วัด 

ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนหนองโพพิทยา บริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพพิทยา       
ที่ด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนหนองโพพิทยามีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ดังปรากฏในแผนภาพ   ซึ่งพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร 
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โรงเรียนหนองโพพิทยา ก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (งบ
เรียนฟรี 15  ปี)  โดยมีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน มีความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 และโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มี
ความส าเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 85 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความส าเร็จของโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 95 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  
มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี  ส่งผลให้  นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์
ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค  ระดับประเทศ  เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 
 1. โรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม ซึ่งได้รับ
รางวัลแหล่งเรียนรู้ดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม และในปี 2562 ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ  และระดับพื้นท่ี จ านวน 53 รายการ 
           ผลการประเมินด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับ    
ดีเลิศ 
 ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้  โดยทางโรงเรียนได้มีวิธีและกระบวนการในการพัฒนา 
คือ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  
ในการอบรม ศึกษาดูงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในโครงการคูปองครู  เป็นต้น  โรงเรียนให้การส่งเสริม  และสนับสนุนให้คุณครูได้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  โดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาดังแสดงในแผนภาพมีการก าหนดการประชุม  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดในตารางการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 20 
ครั้ง/ภาคเรียน การท าผลงานเพ่ือขอมีและการเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของครูในปีการศึกษา 2562 พบว่าครูทุกคนมีผลประเมินในระดับดีเด่น แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลถึงครูและน าไปสู่คุณภาพ
ผู้เรียน  
 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  ครูมีผลงานด้านการเขียนวรรณกรรมที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม นักเรียนมีผลงานการเขียนเรียงความใน
ระดับประเทศ นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมในระดับภาคและระดับ
จังหวัด นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์จิตอาสาที่เป็นต้นแบบได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน 
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แผนภาพ ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 

 
 
 

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนหนองโพพิทยา มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนหนองโพพิทยาโดยโรงเรียนได้
จัดท าคู่มือและวางแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งด้านเวรยาม ด้านอุบัติภัย ด้านสุขอนามัย ได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาความปลอดภัยด้านจราจรในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลัง
เลิกเรียน ประสานกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอตาคลีจัดการอบรมเรื่องกฎหมายจราจรให้แก่ผู้ เรียน ให้
ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยจ าลองสภาพเหตุการณ์ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น 
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร การปฐมพยาบาล เป็นต้น ด้านสุขอนามัย โรงเรียน
จัดครูอนามัยดูแลผู้เรียนด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การส่งต่อ การเยี่ ยมติดต่อผู้เรียนที่ป่วยเป็น
เวลานาน จัดท าประกันอุบัติหมู่ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนทุกคน การดูแลอาคารสถานที่โรงเรียนได้
จัดการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยเหมาะแก่การใช้งาน โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่สึกหรอ รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ก าหนด
ระยะเวลาในการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า จัดตั้งเครื่องมือดับเพลิง และจัดแนวกันไฟรอบโรงเรียน  โดย
โรงเรียนได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจาก
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในแผนภาพ 

0.00 0.00 

21.43 

28.57 

42.86 

7.14 
0.00 0.00 

ต่่ากว่า/= 20 ชม. 21 - 30 ชม.  31 - 40 ชม. 41 - 50 ชม. 51 - 60 ชม.  61 - 70 ชม. 71-80 ชม. 81 ชม.ขึ้นไป 
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แผนภาพ ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม 

ปีการศึกษา 2561-2562 
 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนหนองโพพิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

โรงเรียนหนองโพพิทยาจึงมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและในชุมชน มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  สภาพของโรงเรียนมีที่พักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม ปลอดภัย มีห้องประชุมที่
สะดวกต่อการใช้งาน  มีสถานที่กว้างขวาง ร่มรื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน 
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพัฒนาขึ้น มีการนิเทศการเรียน
การสอน การด าเนินการตามโครงงาน มีการก ากับติดตามงาน แต่ยังขาดความต่อเนื่อง ควรจัดการ
ประชุมนิเทศกลุ่มย่อยและน าข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 
 
 

86.17 

83.45 83.45 

87.53 

85.23 

84.11 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคารสถานที่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ปี 2561 ปี 2562 
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5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพบว่า โรงเรียนมีการ

บริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ
พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนา
บุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการ
ก าหนด โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
5. กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน การบริหารจัดการในทุกโครงการ 
6. กิจกรรมส่งเสริมกฎระเบียบด้านจราจรและป้องกันอุบัติภัย 

 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี โดยส่งเสริมครูให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย       
การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัด  
การเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่าย
วิชาการสู่ชุมชน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความ
ต้องการและความสนใจ การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
และใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
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เครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบ 
การเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท า
สื่อมัลติมีเดีย  การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive 
Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วย 
หมั่นให้ก าลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนท าดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้   การชม 
เกิดข้ึนบ่อยกว่าการตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสารโดยตรง
กับผู้เรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือ
ควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยที่สุด ไม่ต าหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุม
อารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกท้ังร่างกายและค าพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนและกิจกรรมชุมชน เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม     
การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC 
ทั้งในระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2.  ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนหนองโพพิทยา  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

73.5 74.99 ตามเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

2.  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

72 71.42 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

2.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

3.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75 78.57 ตามเป้าหมาย 
    ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1.  ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

2.  ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 

 
จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดี โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม

มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับผู้อ านวยการโรงเรียน  จัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

 1.1 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เน้น
กระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ปีการศึกษา 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 74.99   อยู่ในระดับ ดี 

 1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผน 
และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
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2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  มีบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีโทรทัศน์

เป็นสื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด และบนอาคารเรียน ผลประเมินจาก
การนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2562 ระดับดี ร้อยละ 78.57 

 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 - แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนหนองโพพิทยา  ห้องปฏิบ้ติการ
คอมพิวเตอร์  สวนป่าพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 - แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ   
บริษัทน้ าตาลเกษตรไทย จ ากัด  บริษัท อีเอ โซล่าเซลล์ นครสวรรค์ จ ากัด  และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
รวมถึงแหล่งเรียนภายนอกอ่ืนๆ โดยการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการและทัศนศึกษา ดังเช่น พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา การชมโขนพระราชทาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ของชุมนุม
มัคคุเทศก์ 

 - ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ปีการศึกษา 2562 ระดับดีร้อยละ 78.57 

 - ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปี
การศึกษา 2562 ระดับดี ร้อยละ 78.57 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน  ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้
การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสะเต็มศึกษา  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนว
เพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาผู้เรียน 
มีโครงการคนดีศรีหนองโพ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่เรียนดีและมีผู้เรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ร้อยละ 78.57 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์

ผู้เรียนรายบุคคล  การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  
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ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับดรี้อยละ 78.57 

 4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือ
และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม 
(SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับดีร้อยละ 78.57 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 5.1 โรงเรียนหนองโพพิทยามีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับ
การนิเทศจากผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ผลการนิเทศในภาพรวม 
ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 78.57  ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา     
การจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวม ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
78.57 

 5.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

ตารางแสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ข้าราชการครู ไม่รวมอัตราจ้าง) 
ที ่ สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 1 บริหารการศึกษา (ผู้บริหาร) 1 - 
2 ภาษาไทย 2 25 
3 คณิตศาสตร์ 2 22 
4 วิทยาศาสตร์ 4 20 
5 สังคมศึกษาฯ 1 27 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 25 
7 ภาษาต่างประเทศ 2 25 
8 ศิลปะ 1 25 
9 การงานอาชีพฯ 1 25 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 - 
 รวม 15 27.71 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 

 
อาทิเช่น 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ประกาศประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

............................................................................ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพพิทยา ในการประชุม ครั้งที่2 เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองโพพิทยาและมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
   ประกาศ  ณ วันที่   16    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

              
 

 ( นายสุกิจ   ดั่นเจริญ ) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา 

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

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
(ระดับ 3) 
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ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ดี 
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           
         1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
        1.2 นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ในระดับดี 
        1.3 นักเรียนร้อยละ 75  มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.4 นักเรียนร้อยละ 55  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.5 นักเรียนร้อยละ 50  มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 70  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 72  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดใน
ระดับดี 
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          3.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
          3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
          3.3 นักเรียนร้อยละ 50 สามารถสร้างนวัตกรรม 
          3.4 นักเรียนร้อยละ 30 สามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         4.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

        4.2 นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 
         4.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            5.1.1 นักเรียนร้อยละ 60  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
            5.1.2 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
            5.1.3 นักเรียนร้อยละ 60  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
            5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
            5.1.5 นักเรียนร้อยละ 75  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
            5.1.6 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
            5.1.7 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 
2.5ขึ้นไป 
            5.1.8 นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป          
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     6.1 นักเรียนร้อยละ 72  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

6.2 นักเรียน ร้อยละ 82 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 80  มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ร้อยละ 80 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบอาชีพ 

 
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ดี 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
1.3 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
1.4 นักเรียนร้อยละ 80  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 80  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

          2.4 นักเรียนร้อยละ 80  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
          2.5 นักเรียนร้อยละ 80  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     3.1 นักเรียนร้อยละ 80  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
     3.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4.1 นักเรียนร้อยละ  80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 
ทุกชนิด  
4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
4.6 นักเรียน  ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ในระดับดี 

 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   

ระดับคุณภาพ ดี 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 
      2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 
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โรงเรียนหนองโพพิทยา   ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ 

     2.2.1 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
     2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
      2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
      2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   

ระดับคุณภาพ ดี 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.1.1 ครูร้อยละ 75 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
       3.1.2 ครูร้อยละ 75 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
       3.1.2 ครู ร้อยละ 72 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      3.2.1 ครูร้อยละ 75 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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      3.2.2  ครูร้อยละ 75 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี 
application     
      3.2.3 ครูร้อยละ 75 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ 75 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 75 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.2 ครูร้อยละ 75 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ครูร้อยละ 75 และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

…………………………………. 
 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา            
ปีการศึกษา 2562 และน าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาในความเห็นชอบในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและ
อนุมัติให้โรงเรียนส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ต่อหน่วยงาน     
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
  
      
  
 (นายณรงค์  ภักดีสุข) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 


