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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่เลขที ่ 480 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1 คน และมีบุคลากรครู จำนวน 12 คน ครูพ่ีเลี้ยง 
จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ครูจ้างสอน จำนวน 1 คน
(งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ) ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) จำนวน 1 คน 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
2. ระบุวิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง รายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนหนองโพพิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
สอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนหนองโพพิทยาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ การสื ่อสาร และการมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติ  ที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้ภายนอก  
สัปดาห์ศิลป์  English to day  พ่ีพาน้องทดลองวิทย์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 
กิจกรรมสัปดาห์ศิลปศึกษา  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมดุริยางค์โรงเรียน 

3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรม
ประกวดมารยาทงามยกห้อง  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมยุว
มัคคุเทศก์  กิจกรรม Zero Waste  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  สวดมนต์สรภัญญะ 

4) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

5) โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมทุนการศึกษา  กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมพัฒนานักเรียนเรียนร่วม  กิจกรรมดูแลสุขอนามัย
นักเรียน 

จุดเด่นในการพัฒนา  โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ  เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม  มีสื ่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  กล้าแสดงออก  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 

โรงเรียนร่วมกับชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  จัดทำหลักสูตรบูรณาการ
การเรียนรู้  โดยให้ใช้วัดหนองโพเป็นฐานการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ให้
ผู้เรียนเป็นยุวมัคคุเทศก์ของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ  เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  เกิดการพัฒนาการเรียนรู้  การสื่อสาร  มารยาทในสังคม  สร้างรายได้
ให้แก่ผู้เรียน  และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

สำหรับจุดที่ควรพัฒนา  โรงเรียนหนองโพพิทยาได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์  ซึ่ง
ฝ่ายบริหารได้สร้างความตระหนักให้แก่ครูและนักเรียน  สนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
จัดการ  สอนเสริมให้แก่ผู้เรียน  จัดการนิเทศการเรียนการสอนติดตามผลสะท้อนกลับ  เป็นผลให้การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง  ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการ
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พัฒนาต่อไป  ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม  แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

ให้โอกาสในการศึกษาแก่ผู ้เรียนตามศักยภาพ  คัดกรองผู้เรียน  ทำวิจัยการอ่านเขียนคิด
คำนวณเบื้องต้นเพื่อปรับมาตรฐานผู้เรียน  จัดกิจกรรมด้านการอ่าน  การเขียน  คำนวณให้กับผู้เรียน
ร่วมเปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพเพื ่อยกระดับให้สูงขึ ้น   โรงเรียนหนองโพพิทยาได้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น 

2) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

4) พัฒนาให้ผู้เรียน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง  และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 

5) พัฒนาให้ผู้เรียน  มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้  ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆ 

6) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา 

7) พัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

8) พัฒนาให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

9) พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  จัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
ปลูกสวนป่า 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนหนองโพพิทยามีวิธีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  เพื่อให้บรรลุตาม

กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนหนองโพพิทยา  ด้วยการดำเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ประเด็นที่สำคัญที่เป็นจุดด้อยของโรงเรียนคือผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนซึ่งขึ้นอยู่ประเด็นปัญหาที่วิเคราะห์ได้คือความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  โดยได้จัดการบริหารจัดการ
ด้วยการจัดการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีการทำวิจัยปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย  การคิด
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คำนวณ  และจัดบุคลากรของโรงเรียนในการจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา  การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
การสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  การวิเคราะห์
จุดเด่นในด้านพ้ืนที่ของโรงเรียนที่มีวัดหนองโพซึ่งอยู่ในพื้นใกล้เคียงโรงเรียนเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่สำคัญ 
โรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสูตรบูรณาการโดยใช้วัดหนองโพเป็นฐานการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้  โดย
โรงเรียนได้นำทั้งจุดเด่นและจุดด้วยที่วิเคราะห์มาใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน  ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  ดำเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
หนองโพพิทยา 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้แก่  โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของ
ชุมชนสามารถประมวลองค์ความรู้ในชุมชนให้เป็นแบบเรียนบูรณาการเป็นแบบอย่างของการศึกษาดู
งานของหน่วยงานต่างๆ  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการ
นิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง
ตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ   มีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการ
บริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียนหนองโพพิทยามีการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นดังนี้ 
1) โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการ 
3) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
4) โครงการพัฒนาบุคลากร 
5) โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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6) โครงการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนหนองโพพิทยามีวิธีการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ  ด้วยการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง  เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
และคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ
ข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน  ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้  อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศตามองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  
เรื่อง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ  ที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรมชุมนุม 
ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  การบันทึกการใช้
สื่อเทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง  ครู
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   โดยจัด
กิจกรรม Open house  ให ้น ักเร ียนนำเสนอผลงาน One student One product  และคร ูจัด
นิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในตำบลหนองโพ  นอกจากนั้นครูได้นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  จัดหลักสูตรบูรณาการในท้องถิ่น
ขึ้น  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 steps  เป็นผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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โรงเรียนหนองโพพิทยา  ได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชน 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเน้นการสร้างนวัตกรรม 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
5) กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนร่วมให้นักเรียน

มีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
           จากผลการดำเนินงานโครงการ  และกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้
ระดับ  ดีเลิศ  ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  ดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  มีความสามารถ
ในการสื่อสารเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด  ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา  ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชา  นักเรียน
ทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรม  และร่วมกิจกรรมจิตอาสา  นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ได้เป็นวิทยากรเป็น
มัคคุเทศก์ที่ได้รับการยกย่อง  นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน  นักเรียนสามารถมี
รายได้ระหว่างเรียน  มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งมีระบบดูและสุขภาพและระบบส่ง
ต่อในทุกคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
พร้อมใช้งานโดยได้รับการบริจาคจำนวน 25 เครื ่องและเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณ 25 เครื่อง  และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ครู
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน  และจัดกิจกรรม Active 
learning  เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน  ครูได้รับการพัฒนาอบรมและนำความรู้มา
จัดทำแผนการเรียนรู้  สื ่อการเรียนการสอน  และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน  ผู้บริหารมี
สัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน  และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  มีโครงการ
ระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
  โรงเรียนหนองโพพิทยา  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ด้วยการวางแผน
ในการจัดโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนร่วม 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

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

 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการเรียนการสอน  เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษา 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีของสังคมต่อไป 
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คำนำ 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน
หนองโพพิทยา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณซน  
ได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนหนองโพพิทยา 
ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองโพพิทยา   ในปีการศึกษา 
2564 ต่อไป                       
 
  
  
 (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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สารบัญ 
เรื่อง          หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร         1-7 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         

ข้อมูลทั่วไป        10 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      11 
ข้อมูลนักเรียน        12 
ข้อมูลอาคารสถานที่       16 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 
ข้อมูลงบประมาณ       19 
สภาพชุมชนโดยรวม       19 
โครงสร้างหลักสูตร       21  

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพซองผู้เรียน      22 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการซองผู้บริหารสถานศึกษา 29 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 35 

ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 41 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก        45 

หลักฐานข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 480 หมู่ที ่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 ตำบลหนองโพ 
ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี  ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และตำบลไร่พัฒนา 
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
 

แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 

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

พี่เลี้ยง 
ลูกจ้าง  
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

เจ้าหน้า
ที่ธุรการ 
 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 1 12 1 1 2 1 18 

 2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 2 13 3 0 18 

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จำนวน 

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

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

รวม 14 300 
 
หมายเหตุ  เนื่องจากโรงเรียนขาดครูศิลปะ  โรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการจัดตารางสอนตาม
ความสามารถทางด้านศิลปะของครูแต่ละท่าน  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ 10  ธันวาคม 2563 ของปีการศึกษา 2563) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 213 คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 213 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ม.1 2 27 14 41 

21.33 ม.2 2 22 17 39 

ม.3 2 25 23 48 

รวม 6 74 54 128  

ม.4 2 13 13 26 

14.17 ม.5 2 14 15 29 

ม.6 2 17 13 30 

รวม 6 44 41 85  

รวมทั้งหมด 12 118 95 213  

 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน =    1:17.75 
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3)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  184  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.38 
4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  192  คน  คิดเป็นร้อยละ  

90.14 
5)  จำนวนนักเรียนพิการทางการศึกษา  45  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.13 
6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  7 คน   คิดเป็นร้อยละ  3.29 
7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ  60  คน   คิดเป็นร้อยละ  28.17 
8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  57  คน   คิดเป็นร้อยละ  26.76 
9) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  2  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.94 
10) สถิติการขาดเรียน  19  คน   คิดเป็นร้อยละ  8.92 
11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น  1  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.47 
12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 ม.3   จำนวน  39  คน   คิดเป็นร้อยละ  81.25 
 ม.6   จำนวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.67 
13) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ  213  คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 
14) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  100  คน  คิดเป็นร้อยละ  

100 
15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  100  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
16) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  100  คน 

คิดเป็นร้อยละ  100 
17) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างสม่ำเสมอ  100  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
18) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา  211  คน  คิดเป็นร้อยละ 99.06 
19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่

กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  213  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 

จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ปีการศึกษา  2563 

จำนวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

44 คน จาก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรยีน

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 42.19 19.78 27.03 27.14 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.63 24.32 29.74 33.47 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 55.18 25.82 30.17 34.14 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ปีการศึกษา  2563 

จำนวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

30 คน จาก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563

ปี2563 ปี2562
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5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 อาคารเรียน 2 หลัง  อาคารประกอบ 1 หลัง  ส้วม 2 หลัง 12 ทีน่ั่ง  สนามฟุตบอล 1 สนาม  
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม  สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม  
โรงอาหาร 1 หลัง  บ้านพักครู 5 หลัง  บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง  
 

6. ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญำท้องถิ่น       
     1)  ห้องสมุดมีขนาด 120 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 3,000 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอ้ี 
 จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 50 คน ต่อวันคิดเป็น   
ร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด 
2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน  2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน  1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน 1 ห้อง 
   ห้องดนตรี     จำนวน 1 ห้อง 
   ห้องศิลปะ     จำนวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน  46  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  22 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  22 เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 100 คน 
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 49 ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 2 เครื่อง 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563

ป2ี563 ปี2562
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

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

160 
577 
600  
320 
200 
200 
320 
500 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการ
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วิทยาศาสตร์
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11%

ห้องโสตทัศนูปกรณ์
17%

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในจ านวนครั้ง/ปี
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
ได้จำแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 

1. พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ  
2. ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ แหล่งแร่เหล็กบริเวณเขาแหลม  

ระบบนิเวศบริเวณเขาปูน  แหล่งเห็ดโคน แหล่งหน่อไม้  เขาปูน
เขาใหญ่  

3. ทรัพยากรสถานที่และองค์กร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเดิม 
แหล่งประวัติศาสตร์คูเมืองโบราณบ้านห้วยดุก ( อายุสมัยก่ึงก่อน
ประวัติศาสตร์ )  แหล่งโบราณคดีบ้านหนองตาราม ( อายุ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ยุคเหล็ก )  วัดหนองโพ ชุมชน
บ้านหนองโพ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (บริษัทน้ำตาลเกษตรไทย 
จำกัด ) โรงงานเยื่อกระดาษ  ( บริษัทเอ็นวิรอนเมนต์พัลพ์แอนด์
เปเปอร ์จำกัด ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองโพ
เหนือ เขาบ่อพลับ เขาปูน  

4. ทรัพยากรในรูปสื่อกิจกรรมท้องถิ่น ได้แก่ การรำกลองยาวเทิด
เทิง การรำโทน ประเพณีตรุษสงกรานต์  การละเล่นเพลงพิษฐาน  
ประเพณีลอยกระทง การทำเครื่องประดับศิราภรณ์            

 
112 
2 
 

 
6 
 
 
 

 
 
 

 
2 

 

 

 

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกจ านวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรสถานที่และองค์กร ทรัพยากรในรูปสื่อกิจกรรมท้องถิ่น
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

6.1  พระครูนิปุณพัฒนวงศ์  เจ้าอาวาสวัดหนองโพ ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ปีละ 3    
ครั้ง 
6.2  นายจอน  เพ็ชรแจ่ม ครูสอนกลองยาว ให้ความรู้ด้านการรำกลองยาว ปีละ 15 ครั้ง 
6.3  นายกิตติศักดิ์ แสงจันทร์  ครูสอนดนตรีไทย ให้ความรู้ด้านดนตรีไทย ปีละ 5 ครั้ง 
6.4  นายชำ  แก้วมั่น  ครูสอนดนตรีไทย ให้ความรู้ด้านดนตรีไทย ปีละ 5 ครั้ง 
6.5  นางเยื้อน  ศรีเดช  แม่เพลงพื้นบ้าน ให้ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้าน ปีละ 5 ครั้ง 
6.6  นางสาวนันชุลี   กันเพ็ชร  การทำเครื่องประดับศิวาภรณ์ ให้ความรู้ด้านการทำ 
เครื่องละคร ปีละ 2 ครั้ง 

 
7. ข้อมูลงบประมาณ 

    งบประมาณ (รับ-จ่าย)  2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 
รายรับ จำนวน รายจ่าย จำนวน 

  (บาท)   (บาท) 
    เงินงบประมาณ 212,679.93 งบบุคลากร(เงินรายได้ สศ.) 60,000.00 
    เงินนอกงบประมาณ 1,560,934.70 งบดำเนินงาน - 
    เงินระดมทรัพยากร - งบลงทุน - 
    เงินค้ำประกันสัญญา 21,500.00 งบอุดหนุน 1,520,947.21 
    เงินทุนการศึกษา 
    งบ อบต. 

9,800 
189,850.00 

ระดมทรัพยากร 
หลักค้ำประกัน 
ทุนการศึกษา 
งบ อบต.(เงินรายได้ สศ.) 

- 
- 

20,400.00 
82,600.00 

รวมรายรับ 1,994,764.63 รวมรายจ่าย 1,683,947.21 
 

8. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ด้วยในสมัยของหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร (พ.ศ.๒๔๐๓-๒๔๙๔) เป็นช่วงเวลาที่ตำบล 
หนองโพมีผู้นำทางศาสนาที่เข้มแข็ง สามารถรวบรวมศิลปวิทยาการไว้หลากหลายประเภท เป็นผลให้
วัดหนองโพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจากอดีตมาจนปัจจุบัน และในปัจจุบันตำบลหนองโพเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน  
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 รายละเอียดของสภาพชุมชนมีดังนี้ 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  มีประชากร

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

 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน  ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์  มี

ปัญหาด้านสภาพครอบครัว  สังคมและจิตใจ  การคมนาคม  ถนนหนทางมีความชำรุดทรุดโทรมเป็น
อย่างมาก รถโดยสารประจำทางไม่มี  ไม่สะดวกแก่การเดินทางมาเรียนของนักเรียน รวมทั้งสภาวะ
อากาศที่แห้งแล้งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้ผลิตผลทางการ
เกษตรของครัวเรือนตกต่ำ  มลภาวะเป็นพิษ  ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งโดยรอบโรงเรียนทำให้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
 

9. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรของโรงเรียนหนองโพพิทยา ได้ใช้หลักสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนคือ การ
ให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินทางหลักสูตร ซึ่งมีทั้งการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมประเมินผล เพื่อให้การศึกษาของเยาวชนเป็นไปตามความต้องการของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ สมดังเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาดังที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  นอกจากนี้โรงเรียนหนองโพพิทยาได้มีการพัฒนาการจัดหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน      
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
โดยในปีการศึกษา 2563 มีการพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาบริบทสิ ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่มี     
ความเข้มแข็งด้านภูมิปัญญาจึงใช้ฐานการเรียนรู้คือวัดหนองโพซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นฐานของ   
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และมุ่งเน้นการเรียนเพื่อ การประกอบอาชีพ ให้ผู ้เรียนเลือกเรียนในวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง เป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นจริง สามารถนำความรู้ที่
ได้รับจากโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เล็งเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู ้กับ      
การนำไปใช้ ก่อให้เกิดความรัก ผูกพันกับชุมชนที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ ่มต้นที่ดีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
 นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดโครงสร้างหลักสูตรฝีกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียน
ยากจนที่ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายในโรงเรียน และกิจกรรมการศึกษาดู
งานจากแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพภายนอกโรงเรียน เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักจากการเรียนรู้ 
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และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติ อันนำไปสู่การมีรายได้และเกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพสุจริต 
 หลักสูตรของโรงเรียนหนองโพพิทยา มีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qr code โครงสรา้งหลกัสตูร 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
  
 โรงเรียนหนองโพพิทยา  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา  2563  มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนหนองโพพิทยา  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีทั้งการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน 
รูปแบบ Stem Education รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหา
เป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองจากการอ่านการสืบค้นข้อมูล พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
นำเสนอเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มี
สื่อแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูทุกคนเข้า
ร่วม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียน
เรียนร่วม 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐาน 
สากล บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” และพันธกิจข้อที่ 2 “ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม การจัดค่ายคุณธรรม 
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จริยธรรมตามระดับชั้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่านิยม 12 ประการ และจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย  การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรม
ยุวมัคคุเทศก์จิตอาสา นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ มาสร้างองค์ความรู้ และนำมาสื่อสารใน
รูปแบบของยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมได้ร ับคำยกย่องจากชุมชน นักท่องเที ่ยว และ
สื่อมวลชนในหลายแขนง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความ
สนใจและความถนัดโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ 
ส่งเสริมศิลปะในแขนงต่างๆ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ศิลปะสุนทรี มีวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ  เลิศศิลปะสุนทรี มีวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้และค่ายศิลปศึกษาทั้งดนตรี 
งานวิจิตรศิลป์ มีปราชญ์ท้องถิ่นร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  บุคลากรของโรงเรียนทุกคน
เป็นแกนนำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมย้อนรอยเก่าเล่าเรื ่องเดิมของวัดหนองโพ ซึ่งเป็นงาน
ประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิชาการภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีทักษะ
การทำงาน การสื่อสาร การประกอบอาชีพ จากการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและ
ชุมชน  นักเรียนเป็นผู้มีวัฒนธรรมรักความเป็นไทยรักท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน การปลูกผัก การทำ
พวงกุญแจ การเป็นยุวมัคคุเทศก์ เป็นต้น 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ           

67 68.72 ตามเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

72 72.30 ตามเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

77 78.01 ตามเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

77 82.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
57 58.22 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

52 53.05 ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

73 77.86 ตามเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

72 85.13 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

72 72.61 ตามเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

75 75.85 ตามเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 61.25 70.19 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

75 81.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

75 77.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 55 64.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำ
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

40 56.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

78.33 80.66 ตามเป้าหมาย 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 81.53 ตามเป้าหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

80 83.25 สูงกว่าเป้าหมาย 
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

75 77.19 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 69.63 76.46 สูงกว่าเป้าหมาย 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

65 90.17 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

55 61.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

65 68.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

75 69.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 87.39 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 79.42 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

80 85.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.5 ขึ้นไป     

57 69.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 81 84.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

75 78.17 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

85 85.45 ตามเป้าหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

82 85.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมในการทำงานและการประกอบอาชีพ 

82 87.18 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 
จำนวน 3 ประเด็นพิจารณา เป็นไปตามเป้าหมาย การพิจารณาในประเด็นย่อย สูงกว่าเป้าหมาย 
จำนวน 16 ประเด็นพิจารณา ตามเป้าหมาย จำนวน 9 ประเด็นพิจารณา และต่ำเป้าหมาย จำนวน 2 
ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

85 87.77 ตามเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี 

85 91.01 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ
และมีจิตอาสา 

85 86.85 ตามเป้าหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

85 85.45 ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85 93.05 สูงกว่าเป้าหมาย 
          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
สำคัญ และท้องถิ่น 

85 89.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 

85 93.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

85 90.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย  

85 95.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

85 96.24 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

85 91.59 สูงกว่าเป้าหมาย 
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

85 86.00 ตามเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

85 97.18 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 88.01 สูงกว่าเป้าหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

85 86.38 ตามเป้าหมาย 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

85 87.32 ตามเป้าหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

85 89.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

85 88.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

85 88.26 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

85 89.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.7  ร้อยละของนักเรียน  ผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ในระดับดี 

85 86.36 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  
 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  การพิจารณาในประเด็น
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

ย่อย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 11 ประเด็นพิจารณา ตามเป้าหมาย จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้าน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ           

ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ตามเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  
 จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตาม
เป้าหมาย จำนวน  4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
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3. จุดเด่น 
3.1)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามศักยภาพทำ

ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการเป็นผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น  

3.2)  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา ได้รบัความยกย่องจากบุคคลต่างๆ 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
4.1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  

4.2) การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการ
ประเมินโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง 

4.3) ส่งเสริมนักเรียนจัดทำโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเอง
ทำเอง โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

4.4) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเรียนร่วม โดยการจัดทำแผนรายบุคคล
ให้ครบทุกวิชา และจัดการประเมินผลโดยสภาพจริง 
 

5. แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
5.1)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี และ 5 ปี 

 5.2)  จัดทำแผนนิเทศโครงการเพื่อพัฒนาผลการดำเนินการ 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค  19  โรงเรียนหนองโพพิทยามีมาตรการการคัด

กรองโรคก่อนเข้าโรงเรียน  โดยจะมีครูรับหน้าที่ในการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่อาคาร
เรียน  รวมถึงมีการติดสัญลักษณ์สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองแล้ว  และมีมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคมโดยการทำสัญลักษณ์ในจุดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การต่อแถวเข้ารับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย  และจุดต่าง ๆ 
ที่อาจจะเป็นศูนย์รวมของคนจำนวนมาก  เช่น  โรงอาหาร  เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนหนองโพพิทยามีแนว
ทางการจัดห้องเรียน  โต๊ะเรียน  โดยในหนึ่งห้องเรียนนั้นจะจำกัดนักเรียน  20-25  คนต่อห้องเท่านั้น  และมี
การลดเวลาเรียนลง  เพ่ือให้มีเวลาในการทำความสะอาดห้องเรียนรวมถึงจุดสัมผัสต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นที่  ที่มี
การสัมผัสจากคนจำนวนมาก  จากปกติใช้เวลาเรียนคาบละ  1 ชั่วโมง  ปรับลดเวลาเรียนลงเหลือ  45-50  
นาที  โรงเรียนหนองโพพิทยามีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 
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ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผล
ให้โรงเรียนมรีะบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ  
ดีเลิศ 
 1.1  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็น
ระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  วิเคราะห์ SWOT  
กำหนดจุดยืน กำหนดภาพความสำเร็จ จัดทำร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไขส่งผลให้
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 
 1.2  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Base Management) ออกเป็น 5 กลุ ่ม ประกอบด้วยกลุ ่มบริหารวิชาการ กลุ ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กำกับดูแล
องค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human 
Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู ้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
(Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  นำผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1.3  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มี
กลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ โดยใช้พื้นที่ของชุมชนคือวัดหนอง
โพเป็นฐานการเรียนรู้ในทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิต
สาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน โดยดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียนและชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตรและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
 1. การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้วัดหนองโพเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ รวบรวมความรู ้ของชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์      
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในท้องถิ่นของตนเอง สร้างองค์ความรู้ สามารถ
สื่อสารเรื่องราวของชุมชนได้ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรักในท้องถิ่น มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
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สังคม ผลการพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่น สามารถนำภูมิปัญญา ทรัพยากร
ของท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้และการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 2. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลก สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ โดยได้รับงบประมาณ
ในการจัดจ้างครูเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ทำให้มีครูสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการและโรงเรียนขาดแคลนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตบริการ
ผู้เรียน 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ นาฎศิลป์ และทักษะกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมี
อาชีพระหว่างเรียน เช่น อาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ในสื่อประเภท
ต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชน 
 4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามความถนัดของผู้เรียน เช่น กิจกรรมด้านกีฬา 
ดนตรี วิชาการ อาชีพ 
 5. จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในการสร้างเจตคติด้านการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบ  เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ซึ่งนอกจากการที่ครูจะต้องสำรวจความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนแล้ว  นักเรียนก็ยังมีความพร้อมในการเรียนที่แตกต่างกันซึ่ง
เป็นอุปสรรคท่ีส่งผลให้ครูต้องจัดการกับปัญหาในหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาจากความไม่พร้อมในด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน และในระยะยาวนักเรียนอาจจะขาดทักษะความรู้ที ่จำเป็นต้องลงมือ
ปฏิบัติการเรียนการสอนแบบออนไลน์อาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้ครูและผู้ปกครองในการจัดหา
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน  เนื่องจากบางครอบครัวผู้ปกครองอาจจะได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนต้องออกจากงาน  โรงเรียนหนองโพพิทยาจึงจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม google classroom,  google meet,  Facebook      ใน
การจัดการเรียนการสอนและติดตามงาน แต่ได้มีการจัดตารางเรียน เรียนซ่อมเสริม ทดแทนช่วงเวลาที่
ปิดเพราะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  ครูต้องสังเกตตนเอง มั่นใจได้ว่าตนเองไม่มีอาการเจ็บป่วย
หรือมีไข้ร่วมกับอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ  เพิ่มการทำความสะอาดอุปกรณ์การสอน  
ของใช้ส่วนตัวรวมถึงจุดสัมผัสที่อาจจะต้องใช้ร่วมกับครูท่านอื่น ๆ การกำกับควบคุมนักเรียนให้ปฏบิัติ
และเป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ทั้งการจัดห้องเรียน  การเว้นระยะห่างทางสังคมการกำกับให้สวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีการกำหนดให้นักเรียนต้องล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน 
 1.4  โรงเรียนหนองโพพิทยา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชน
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แห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ และ
เข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครู
รายบุคคล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวม ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1.5  โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการเรียนรู ้ พัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคารประกอบ 2 หลัง  มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความพร้อม  และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมต่างๆ 
มากมายให้นักเรียนได้พักผ่อน  มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องธนาคารโรงเรียน  ห้องสหกรณ์
โรงเรียน  ห้องศิลปศึกษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  ห้องเกษตร ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม สนามกีฬา  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ  บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด  บริษัทอีเอ โซลา นครสวรรค์ จำกัด เป็นต้น  มีการรณรงด์ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา  และเตรียมอุปกรณ์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 1.6  โรงเรียนหนองโพพิทยา  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ  Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดหา
ซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้
ออนไลน์   โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ระบบบัญชีออนไลน์ การรายงานข้อมูลทาง
การเงิน  (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และ
ซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้   ทำความสะอาดอุปกรณ์  สิ่งของ  
เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก  โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดทุกวัน 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
     โรงเรียนหนองโพพิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2563 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 

 
จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     

ปีการศึกษา 2562  พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงอยู่ในระดับดีเลิศ 
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3.  จุดเด่น 
โรงเรียนหนองโพพิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท

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

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

4.  จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพัฒนาขึ้น มีการนิเทศการเรียน
การสอน การดำเนินการตามโครงงาน มีการกำกับติดตามงาน แต่ยังขาดความต่อเนื่อง ควรจัดการ
ประชุมนิเทศกลุ่มย่อยและนำข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 

5.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพบว่า โรงเรียนมีการ

บริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ
พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนา
บุคลากรตามแผน  และการนิเทศกำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ ้นโดยการ
กำหนด โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู ้สู ่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
5. กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน การบริหารจัดการในทุกโครงการ 
6. กิจกรรมส่งเสริมกฎระเบียบด้านจราจรและป้องกันอุบัติภัย 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ     ระดับคุณภำพ : ดเีลิศ 
1.  กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนหนองโพพิทยามีการจัดการเรียนรู้ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูผู้สอน
และนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน  อีกทั้งมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  โดยมีการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาค
เรียน  ตรวจสอบสถานที่  ทำความสะอาดอาคารเรียน  ห้องเรียน  รวมไปถึงการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  หรือระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  นอกจากนี้ยังมีแนว
ทางการเปิด-ปิดภาคเรียน  มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม  โดยคำนึงถึงการได้รับความรู้ให้
ครบตามช่วงวัยของเด็ก  เพื ่อลดการได้ร ับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี ่ยนแปลงให้น้อยที ่สุด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)  จึงมีการดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดย
ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่
หลากหลาย   การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอน
แบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช ้ป ัญหาเป ็นฐาน (Problem based 
Learning) การจัด  การเรียนรู ้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื ่อพัฒนากระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเตมิที่
ตรงกับความต้องการและความสนใจ การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบ 
การเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการ
จัดทำสื่อมัลติมีเดีย  การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมให้ครูประจำชั ้นและครูผู ้สอนทุกคน บริหารชั ้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก 
(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิง
บวกด้วย หมั่นให้กำลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนทำดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้  
การชม เกิดขึ้นบ่อยกว่าการตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรงใช้การสื่อสาร
โดยตรงกับผู้เรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ครูไม่แสดงอารมณ์
โกรธหรือควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยที่สุด ไม่ตำหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ 
ควบคุมอารมณ์ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและคำพูด ให้อย่างไม่มี
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เงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนและกิจกรรมชุมชน เพื่อสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการ
เรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม     
การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC ทั้งใน
ระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
     2.  ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนหนองโพพิทยา  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 92.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1.1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

80 90.15 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1.2.  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

80 94.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

80 92.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

80 94.04 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.2.2.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     

80 90.87 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.3.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80 92.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 84.62 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.3.1.  ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 84.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 84.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4.1.  ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 83.27 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4.2.  คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

80 85.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 92.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5.1.  ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

80 92.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับดีเลิศ 

 
จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
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ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษา 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

 1.1 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู ้เน้น
กระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ปีการศึกษา 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 92.31   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนัก
และให้ความรู้ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้
จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผน 
และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มีบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีโทรทัศน์

เป็นสื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด และบนอาคารเรียน ผลประเมินจาก
การนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2563 ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.31 

 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 - แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนหนองโพพิทยา  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  สวนป่าพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 - แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ   
บริษัทน้ำตาลเกษตรไทย จำกัด  บริษัท อีเอ โซล่าเซลล์ นครสวรรค์ จำกัด  และแหล่งเรียนรู้อื ่นๆ 
รวมถึงแหล่งเรียนภายนอกอ่ืนๆ  

 - ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ปีการศึกษา 2563 ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.03 

 - ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ปี
การศึกษา 2563 ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.04 
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3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผน  
การจัดการเรียนการสอน  ทำการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้
การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอื ้อต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสะเต็มศึกษา  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการดำเนินงานของงานแนะแนว
เพ่ือให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาผู้เรียน 
มีโครงการคนดีศรีหนองโพ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่เรียนดีและมีผู้เรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 84.62 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์

ผู้เรียนรายบุคคล  การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยทำการทดสอบก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และหลังเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คำนึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับดเีลิศ ร้อยละ 83.27 

 4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือ
และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม 
(SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2563  อยู่ในระดับดเีลิศ ร้อยละ 85.95 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 5.1 โรงเรียนหนองโพพิทยามีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับ
การนิเทศจากผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ผลการนิเทศในภาพรวม 
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.31  ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนา     การจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน ในภาพรวม ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 92.31 

 5.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
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2. จุดเด่น 
 ครูนำกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้นักเรียน

สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  นำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เช่น  การจัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก  การสื่อสารในรูปแบบของวิทยากรและมัคคุเทศก์ 

 
3. จุดควรพัฒนา 
 ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื ่อง

นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตร 
 
4. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 -  วางแผนการพัฒนาครูเป็นระยะ  3  ปี  ให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนหนองโพพิทยาสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 
ตำรำงที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  
ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ           

67 68.72 ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

73 77.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 61.25 70.19 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

78.33 80.66 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 69.63 76.46 สูงกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 81 84.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

  
ยอดเยี่ยม 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

85 87.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85 93.05 สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

85 91.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 88.01 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ      

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 92.31 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

80 92.31 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 84.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

80 84.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 92.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวมสถำนศึกษำได้ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
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จากตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  10 ประเด็นพิจารณา 
และสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 11 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว
สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 
จุดเด่น 
 1.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามศักยภาพทำให้
เกิดการพัฒนาด้านวิชาการเป็นผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ดีขึ้น  
 2.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา ได้รับความยกย่องจากบุคคลต่างๆ 

3.  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

4.  โรงเรียนหนองโพพิทยาจึงมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและในชุมชน 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพของโรงเรียนมีที่พักผ่อนหย่อนใจ  ร่มรื่น  สวยงาม ปลอดภัย มีห้องประชุมที่
สะดวกต่อการใช้งาน  มีสถานที่กว้างขวาง ร่มรื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน 
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 5.  ครูนำกระบวนการเรียนรู ้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  นำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เช่น  การจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก  การสื่อสารในรูปแบบของวิทยากรและมัคคุเทศก์ 
 
จุดควรพัฒนำ 
 1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  
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 2.  การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการ
ประเมินโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง 
 3.  ส่งเสริมนักเรียนจัดทำโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเอง
ทำเอง โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
 4.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเรียนร่วม โดยการจัดทำแผนรายบุคคล
ให้ครบทุกวิชา และจัดการประเมินผลโดยสภาพจริง กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ของโรงเรียน
หนองโพพิทยาพัฒนาขึ้น มีการนิเทศการเรียนการสอน การดำเนินการตามโครงงาน มีการกำกับติดตาม
งาน แต่ยังขาดความต่อเนื่อง ควรจัดการประชุมนิเทศกลุ่มย่อยและนำข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง   

 5.  ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตร 

 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 1.  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี และ 5 ปี 
 2.  จัดทำแผนนิเทศโครงการเพื่อพัฒนาผลการดำเนินการ 

3.  จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพบว่า โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

-  โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และ
การนิเทศกำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

-  โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนด 
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

-  โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   

-  โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
-  กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน การบริหารจัดการในทุกโครงการ 
-  กิจกรรมส่งเสริมกฎระเบียบด้านจราจรและป้องกันอุบัติภัย 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

 
อำทิเช่น  

• ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา ด้านต่างๆ 

• ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนนองโพพิทยา  
ปีการศึกษา 2563 

• ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 
2563 

• บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

• ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 

• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 

• ประกาศโรงเรียนหนองโพพิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  

• หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
หนองโพพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 46 - 

         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

ประมวลภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา  2563  ของโรงเรียนหนองโพพิทยา ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
qr code กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนหนองโพพิทยา 

ที่  023/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนหนองโพพิทยา 

ปีการศึกษา  2563  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
........................................................ 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2545  
มาตรา  9(3)  ได้กำหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักท่ีสำคัญ
ข้อหนึ่ง  คือ  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  33  ให้กระทรวงศึกษาธิการ  มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุก
ระดับและทุกประการ  กำหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา  และมาตรา  48  ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน   
 อาศัยอำนาจตามมาตรา  27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และมาตร  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2553  จึงแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา ประธานกรรมการ 
 1.2  นายวัด พิมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1.3  นายณรงค์ ภักดีสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
 1.4  นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.5  นายธนภัทร์ เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและ

เลขานุการ 
หน้าที ่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และนิเทศ  แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 
2.  คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 2.1  นายสมจิตร สุขชาลี ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
 2.2  นายปรีชา อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 2.3  นางสาวประทานพร  เฉลยถ้อย คร ู กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1.  วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  2.  กำกับ  ติดตาม  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
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  3.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  และทำหน้าที่ตรวจสอบ  ทบทวน  รายงานคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
  4.  ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย  8  ประการคือ 
  1)  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2)  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  3)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  4)  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  5)  จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  6)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  7)  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  8)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  5.  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
3.  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2563   
ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู ประธานกรรมการ 
 3.2  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู กรรมการ 
 3.3  นางสาววารินธร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู กรรมการ 
 3.4  นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 3.5  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
 3.6  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล คร ู กรรมการ 
 3.7  นางสาวกาญจนา กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา  2563  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ดำเนินการประเมิน  ตรวจสอบตาม
รูปแบบการประเมิน  ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด  จัดส่งหน่วยงานต้น
สังกัด  จำนวน  1  เล่ม  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2564   ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย  อัน
จะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ.  2564 
     
 

    ลงชื่อ 

     (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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ประกาศโรงเรียนหนองโพพิทยา 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563 

............................................................. 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ  5  วรรคหนึ่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  และมาตรา  
47  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  2561  กำหนดให้มีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน  ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  โรงเรียนหนองโพพิทยาจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
  1.  นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา ประธานกรรมการ 
  2.  นายสมจิตร สุขชาลี ครูชำนาญการ กรรมการ 
  3.  นายปรีชา อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
  4.  นางณัฐกานต์  สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
  5.  นายธนภัทร ์ เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   
  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  เพ่ือนำผล
การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
    ลงชื่อ 

     (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563 

ของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

................................ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองโพพิทยา  เมื่อวันที่  26  
เมษายน  พ.ศ.  2564  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปี
การศึกษา  2563   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
  ลงชื่อ 
  (นายณรงค์  ภักดีสุข) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     โรงเรียนหนองโพพิทยา 
 
 
  ลงชื่อ 
  (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

 
 
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
การคิดคำนวณ           

65 66.66 ตามเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

70 70.45 ตามเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

75 75.67 ตามเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

75 75.59 ตามเป้าหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

55 55.28 ตามเป้าหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

50 56.34 สูงกว่าเป้าหมาย 



- 52 - 

         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

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 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
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 จากการทำโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

70 70.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 50 65.54 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำ
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 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

75 80.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 76.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 65 67.35 ตามเป้าหมาย 
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

            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 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

70 62.14 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            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 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            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
พร้อมในการทำงานและการประกอบอาชีพ 

80 85 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

2) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

80 82.31   ตามเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี 

80 83.10 ตามเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ
และมีจิตอาสา 

80 82.63 ตามเป้าหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

80 81.22 ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 84.41 ตามเป้าหมาย 
    2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ 
และท้องถิ่น 

80 81.22 ตามเป้าหมาย 

    2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ 

80 84.98 ตามเป้าหมาย 

    2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

80 84.51 ตามเป้าหมาย 

    2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย  

80 83.57 ตามเป้าหมาย 

    2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

80 87.79 ตามเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 81.22 ตามเป้าหมาย 

     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 
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         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

80 88.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
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 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

80 83.57 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 



- 56 - 

         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
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 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

73.5 74.99 ตามเป้าหมาย 

       3.1.1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

       3.1.2.  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

72 71.42 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

      3.2.1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 



- 57 - 

         รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนหนองโพพิทยา   ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

      3.2.2.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

      3.2.3.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75 78.57 ตามเป้าหมาย 
     3.3.1ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

      3.4.1.  ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

      3.4.2.  คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

       3.5.1.  ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 78.57 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดี 
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ประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

............................................................................ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  

มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็น
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัต
ลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหนองโพพิทยา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนหนองโพ
พิทยา และมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อ ใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
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   ประกาศ  ณ วันที่   19    เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
     ลงชื่อ 

     (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา 

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

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด ี
(ระดับ 3) 
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ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

 
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           
         1.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
        1.2 นักเรียนร้อยละ 77 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ในระดับดี 
        1.3 นักเรียนร้อยละ 77  มีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.4 นักเรียนร้อยละ 57  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.5 นักเรียนร้อยละ 52  มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
         2.2 นักเรียนร้อยละ 72 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินPISA  
          2.3 นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดใน
ระดับดี 
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          3.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
          3.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
          3.3 นักเรียนร้อยละ 55 สามารถสร้างนวัตกรรม 
          3.4 นักเรียนร้อยละ 40 สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

        4.2 นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 
         4.3 นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.2 นักเรียนร้อยละ 55  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.4 นักเรียนร้อยละ 75  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.5 นักเรียนร้อยละ 80  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 
ขึ้นไป 
            5.1.8 นักเรียนร้อยละ 57 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 3 ขึ้นไป          
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     6.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

6.2 นักเรียน ร้อยละ 85 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 82  มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ร้อยละ 82 มีความพร้อมในการทำงาน และประกอบอาชีพ 
 
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการ

พิจารณา 
 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
1.2 นักเรียนร้อยละ 85  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
1.3 นักเรียนร้อยละ 85  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 85 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 85  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
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1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

          2.3 นักเรียนร้อยละ 85  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
          2.4 นักเรียนร้อยละ 85  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
          2.5 นักเรียนร้อยละ 85  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     3.1 นักเรียนร้อยละ 85  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
     3.2 นักเรียนร้อยละ 85  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4.2 นักเรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
4.3 นักเรียน ร้อยละ 85 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
4.4 นักเรียน ร้อยละ 85 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข 
ทุกชนิด  
4.5 นักเรียน ร้อยละ 85 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
4.6 นักเรียน  ร้อยละ 85 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
4.7 นักเรียนร้อยละ 85  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ในระดับดี 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
      2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
     2.2.1 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม   ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
     2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
      2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
      2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   
 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
       3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่น 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
       3.1.2 ครรู้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง 
       3.1.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด ด้วย
วิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.1.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ อย่างหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้และผู้เรียน 
       3.1.5 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
       3.1.6 ครรู้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ การใช้หน่วยการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
       3.1.7 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 
       3.1.8 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 
       3.1.9 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง และ
เป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และด้านการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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      3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เน้นการ
ปฏิบัติ มีความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ 
      3.2.2  ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา application ต่างๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้  
      3.2.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 
     3.2.4  ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล รูปแบบ Online ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
     3.2.5 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัยและมี
ความสุข 
      3.3.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงาน และมีวินัยเชิงบวก 
      3.3.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ 
     3.3.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้น
เรียน หรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และมีการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
     3.3.5 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โครงการและจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
     3.3.6 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษา และเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
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3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินตามสภาพจริง 
      3.4.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
     3.4.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.4.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
     3.4.5 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น 
     3.4.6 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้ 
     3.4.7 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้นำและให้คำแนะนำในการใช้
กระบวนการวิจัย หรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
     3.4.8 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยงและให้
คำปรึกษา ด้านการวัดและประเมินผล 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     3.5.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     3.5.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ที่สอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบัติความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้น
สังกัด 
     3.5.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง นำความรู้
ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
    3.5.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึนใน 4 รายการ ดังนี้ 
          3.5.4.1 การประชุมทางวิชาการ/การอบรม/การสัมมนารวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
การศึกษาต่อ 1 หลักสูตร 
          3.5.4.2 การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 2 เรื่องต่อปี 
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          3.5.4.3 การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอ่ืนๆ 2 ครั้ง ต่อปี 
          3.5.4.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2 ครั้งต่อปี 
    3.5.5 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    3.5.6 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้าง
วัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
    3.5.7 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    3.5.8 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวงวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
    3.5.9 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพเป็นเอกสารทางวิชาการ 2 เรื่องต่อปี และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/ปรับ
พฤติกรรม/แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 2 เรื่องต่อปี 
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ที ่ศธ 04308.34/079          โรงเรียนหนองโพพิทยา  ตำบลหนองโพ 

อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140 
 

 19  เมษายน  2564 
 
เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  คำตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
2563 
 
 ด้วยโรงเรียนหนองโพพิทยา  อำเภอตาคลี  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
จะจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ซึ่งเป็นการดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนขอ
เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง  มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563  พร้อมหนังสือนี้โรงเรียนหนองโพพิทยา  ได้
จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 


