
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                               

               

                   
                                        

                                              
                                      

                 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564    

โรงเรียนหนองโพพทิยา ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
1 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  480  หมู่  14  ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เปิดสอนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึง 6 มีบุคลากร         
สายบริหาร จำนวน  2  คน และมีบุคลากรครู จำนวน 12 คน ครูพี ่เลี ้ยง จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที ่ธ ุรการ          
จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ครูจ้างสอน จำนวน 1 คน (งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล      
หนองโพ) ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน) จำนวน 1 คน 
 

1. ผลการประเม ินค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา ตามมาตรฐานการศ ึกษาระด ับการศ ึกษา  
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) 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการอ่าน    

การเขียน  การสื่อสาร   การคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และมีความพร้อม       
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น   

ครูผู้สอนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  จัดทำแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกรายวิชา  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ       
ที่  21  สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน  วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับ
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้  เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 โรงเรียนหนองโพพิทยามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน  โดยเน้นผู้ปกครองและผู้เกี ่ยวข้อง      
ทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 โรงเร ียนหนองโพพิทยาม ีความพร้อมด ้านอาคารสถานที ่   ม ีแหล่งเร ียนร ู ้ภายในสถานศึกษา                 
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค 19  และผู้ปกครองส่วนใหญ่พร้อมในการสนับสนุนการศึกษา
ของบุตรหลาน 
 ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรมเป็นผู้มีความกตัญญู
กตเวที  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีจิตใจที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนหนองโพพิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา      
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้ เป็นชุมชนการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 โรงเรียนหนองโพพิทยาได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพภายใต้การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค 19  เตรียมความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่   ทั้งภายใน
ห้องเรียน  โรงอาหารให้มีการเว้นระยะห่าง  ให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิค 19  ภายในสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น  การสื่อสารในรูปแบบของวิทยากรและมัคคุเทศก์ 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active  Learning  ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

ครูผู้สอนนำสื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการใช้สื ่อ  เทคโนโลยี          

และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
มีป้ายการรณรงค์  และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019  และการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องต่าง ๆ 

จุดเด่น 
 -  ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร   การคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และมีความพร้อม       
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด     
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม      
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เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีจิตใจ   
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 -  โรงเรียนหนองโพพิทยามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน  โดยเน้นผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 -  ครูผู้สอนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  จัดทำแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญครบทุกรายวิชา  จัดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย  บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้           
ในศตวรรษที่  21  สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน  วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้  เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง 
 -  โรงเร ียนหนองโพพิทยามีความพร้อมด้านอาคารสถานที ่  มีแหล่งเร ียนรู ้ภายในสถานศึกษา             
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค 19 และผู้ปกครองส่วนใหญ่พร้อมในการสนับสนุนการศึกษา
ของบุตรหลาน 

 -  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที ่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท         
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล   
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 -  โรงเรียนหนองโพพิทยาได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้อย่างมีคุณภาพภายใต้การเรียนรู ้ในสถานการณ์โควิค - 19  เตรียมความพร้อมในเรื ่องอาคารสถานที่          
ทั้งภายในห้องเรียน  โรงอาหารให้มีการเว้นระยะห่าง ให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิค 19  ภายใน
สถานศึกษา 

-  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น  การสื่อสารในรูปแบบของวิทยากรและมัคคุเทศก์ 

-  ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติจริง  โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active  Learning  ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

-  ครูผู้สอนนำสื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
-  ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการใช้สื ่อ  เทคโนโลยี       

และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
-  มีป้ายการรณรงค์  และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019  และการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องต่าง ๆ 
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จุดควรพัฒนา 
 -  ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะ  
ที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนหนองโพพิทยา  เพื่อแก้ปัญหาการคิดคำนวณให้มากข้ึน 
 -  ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
 - กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพัฒนาขึ้น มีการนิเทศการเรียนการสอน 
การดำเนินการตามโครงงาน มีการกำกับติดตามงาน แต่ยังขาดความต่อเนื่อง ควรจัดการประชุมนิเทศกลุ่มย่อย   
และนำข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม  และเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้หลากหลายยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น “ครูในยุคดิจิทัล” 

-  ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์  สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-  ความพร้อมของอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  เครื ่องเส ียง  โทรทัศน์ในการจัดการเร ียนการสอน                 

ในบางห้องเรียนมีการชำรุด  เสียหาย  ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
-  ป้ายนิเทศขาดการติดตามกำกับดูแล  เมื ่อมีการชำรุด  เสียหาย  และมีการใช้ว ัสดุสิ ้นเปลือง              

ในการออกแบบและตกแต่ง 
-  มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบรรยากาศเรียนรู้  เนื่องจากการจัดการตกแต่ง

ห้องเรียนในแต่ละครั้งอาจจะต้องอาศัยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ 
-  เพิ่มช่องทางให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียน      

รู้ของครูผู้สอนมากขึ้น  ได้แก่ google  form  กลุ่ม  line  เป็นต้น 
-  มีการเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนและผู้ที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมออกแบบประเมินการวัดและการประเมินผล     

จากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 -  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี และ 5 ปี 
 -  จัดทำแผนนิเทศโครงการเพื่อพัฒนาผลการดำเนินการ 

จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
 -  โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศกำกับติดตาม
โดยใช้กระบวนการ PLC 
 -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนด โครงการ/
กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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 -  โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 -  วางแผนการพัฒนาครูเป็นระยะ  3  ปี  ให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ 
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คำนำ 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  โรงเรียนหนองโพพิทยา 
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา  ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ให้ต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล  และสาธารณซนได้รับทราบ  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ .ศ . 2561  โดยโรงเร ียนหนองโพพิทยา  ได ้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                
ตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 3  มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร  และการจัดการ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
และผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับ
คุณภาพ  อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล  แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองโพพิทยา  ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
 
 
         (นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 480 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ส ั งก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา นครสวรรค ์   โทรศ ัพท ์ / โทรสาร 056  -  000302                       
website: www.npnsw.com  E-mail : nongphophittaya_school@hotmail.com  เ ป ิ ด ส อน ร ะด ั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลหนองโพ ตำบล        
หัวหวาย  อำเภอตาคลี  ตำบลม่วงหัก  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  และตำบลไร่พัฒนา  อำเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท 
 

แผนที่โรงเรียน 
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คำขวัญโรงเรียน 
 ระเบียบ  หน้าที่  ประเพณี  สามัคคี  จิตใจ  
 
ปรัชญาโรงเรียน  
 วิริเยน  ทุกข  มจเจติ : บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  

 
 

กรอบรูปโล่ห้าแฉก  หมายถึง  ความรู้อันเป็นโล่กำบังกายจากอวิชชาความไม่รู้ 

ใบโพ  หมายถึง  สัญลักษณ์ โพ อันเป็นชื่อส่วนหนึ่งของโรงเรียน  และหมายถึง  โพ  ที่มาจากคำว่า  พุทธ  

คือความรู้แจ้ง 

หนังสือที่เปิดออก  หมายถึง  การเปิดหนทางสู่ปัญญา 

เปลวเทียน  หมายถึง  ดวงปัญญาที่เกิดจากการศึกษา 

ตัวหนังสือ น.พ.  สีน้ำเงินและสีชมพู  เกี่ยวพันกัน  หมายถึง  ความสัมพันธ์ไมตรีที่มีต่อกัน  แม้ต่างสี    

ต่างถ่ินฐาน  แตกต่างกันในด้านความคิด  ก็สามารถอยู่ร่วมกัน 

ดินสอ  และพู่กัน  หมายถึง  การเขียน  การวาด  ทั้งศาสตร์และศิลป์ 

โบว์สีชมพ ู หมายถึง  เกียรติคุณของชาวหนองโพพิทยา 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 โรงเรียนหนองโพพิทยา  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (MISSION) 
1.  พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  บริหารการจัดการศึกษาตามมาตรฐานด้วยระบบคุณภาพ  และหลักธรรมาภิบาล 
4.  พัฒนาครู  และบุคลากรมีคุณภาพตามหลักวิชาชีพ 
5.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6.  ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
 1.  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
 2.  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีว ิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น              
และการแก้ไขปัญหา 
 3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
 5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6.  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 7.  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 8.  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 9.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 10.  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
 11.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
สามารถปฏิบัติได้จริง 
 12.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
 13.  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เร ียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา          
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 14.  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 15.  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 16.  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 17.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 18.  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

19.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
20.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
21.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
22.  พัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน 

 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 2 12 1 1 2 1 19 
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2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 2 12 5 0 19 

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 8 
2. ภาษาไทย - - 
3. คณิตศาสตร์ 2 24 
4. วิทยาศาสตร์ 5 16 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 25 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 24 
7. ศิลปะ 1 23 
8. การงานอาชะและเทคโนโลยี 1 25 
9. ภาษาต่างประเทศ 2 20 

รวม 15 281 
 
หมายเหตุ  เนื่องจากโรงเรียนขาดครูภาษาไทย  โรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการจัดตารางสอนตามความสามารถ
ทางด้านภาษาไทยของครูแต่ละท่าน  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน 2564 ของปีการศึกษา 2564) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น  204  คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  204  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 1 11 15 26 

 ม.2 1 27 15 42 

ม.3 2 23 17 40 

รวม 4 61 47 108 27 

ม.4 2 21 22 43 

 ม.5 2 13 12 25 

ม.6 2 13 15 28 

รวม 6 47 49 96 16 

ปวช.1     

 ปวช.2     

ปวช.3     

รวม      

รวมทั้งหมด 10 109 97 204 21 

 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 17 
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4)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  204  คน คิดเป็นร้อยละ100 
5)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  204  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
6)  จำนวนนักเรียนพิการทางการศึกษา  - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
7) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
8) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ 25 คน   คิดเป็นร้อยละ 12.25 
9) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  4 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.96 
10) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 16 คน   คิดเป็นร้อยละ 7.84 
11) สถิติการขาดเรียนโดยเฉลี่ย                 25 คน/วัน   คิดเป็นร้อยละ 12.25 
12) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น               - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
13) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 ม.3   จำนวน 38 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ม.6   จำนวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.51 
15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   204  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  200  คน คิดเป็นร้อยละ  98.04 
17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 204 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 204 คน    
คิดเป็นร้อยละ 100 
19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 188 คน      
คิดเป็นร้อยละ 92.16 
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20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.16 
 
4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ) 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
หมายเหตุ 
 เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้สถานศึกษา         
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเกิดผลกระทบต่อรายได้ของครอบครั ว   กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้นักเรียนมีส่วนในการตัดสินใจที่จะสมัครสอบ O-net เองโดยไม่บังคับ  นักเรียนโรงเรียน
หนองโพพิทยาจึงไม่สมัครสอบ  เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่ประสงค์ศึกษาต่อที่โรงเรียนหนอง
โพพิทยา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน  และทำงานโรงงานใกล้บ้าน   เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเร ียน 2 หลัง  อาคารประกอบ 1 หลัง  ส ้วม 2 หลัง 12 ที ่น ั ่ง  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. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 120 ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 3,000 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบดิวอี้ 
 จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 50 คน ต่อวันคิดเป็น  ร้อยละ 25 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน  2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน 1 หอ้ง 
  ห้องดนตรี      จำนวน 1 ห้อง 
  ห้องศิลปะ      จำนวน 1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จำนวน  46  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  22 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  22 เครื่อง 
  จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 100 คน ต่อวัน  คิดเป็น
ร้อยละ 49 ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 2 เครื่อง 

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
2. ห้องสมุดโรงเรียน 
3.  ห้องศิลปศึกษาและดนตรี 
4.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5.  สวนป่า 
6   แปลงเกษตร 
7.  ห้องโสตทัศนูปกรณ ์

148 
59 
82 
- 
- 
- 

107 
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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 ( อายุสมัยกึ่งก่อน
ประวัต ิศาสตร์ )  แหล่งโบราณคดีบ้านหนองตาราม ( อายุ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ยุคเหล็ก )  วัดหนองโพ ชุมชน
บ้านหนองโพ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (บริษัทน้ำตาลเกษตรไทย 
จำกัด ) โรงงานเยื่อกระดาษ  ( บริษัทเอ็นวิรอนเมนต์พัลพ์แอนด์
เปเปอร์ จำกัด ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองโพ
เหนือ เขาบ่อพลับ เขาปูน  

4. - ทรัพยากรในรูปสื ่อกิจกรรมท้องถิ ่น ได้แก่ การรำกลองยาว    
เทิดเทิง การรำโทน ประเพณีตรุษสงกรานต์  การละเล่นเพลง
พิษฐาน  ประเพณีลอยกระทง การทำเครื่องประดับศิราภรณ์            

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีการเปิดเรียน On-site อย่างเต็มรูปแบบ  ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 – ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  อีกท้ังต้องรักษามาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) ในสถานศึกษา  จึงไม่สะดวกในการเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
 
7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 2564  (1  ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 

รายรับ จำนวน (บาท) รายจ่าย จำนวน(บาท) 

เงินงบประมาณ 419,900.00 
งบดำเนินการ/ค่าอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

419,900.00 

เงินนอกงบประมาณ 2,275,124.13 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,357,642.33 

รวมรายรับ 2,695,024.13 รวมรายจ่าย 2,777,542.33 

 
 งบดำเนินการ/ค่าอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.58 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของรายรับ 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ด้วยในสมัยของหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร (พ.ศ.๒๔๐๓-๒๔๙๔) เป็นช่วงเวลาที่ตำบล หนองโพ  มีผู ้นำทางศาสนา          
ที่เข้มแข็ง สามารถรวบรวมศิลปวิทยาการไว้หลากหลายประเภท เป็นผลให้วัดหนองโพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
จากอดีตมาจนปัจจุบัน และในปัจจุบันตำบลหนองโพเป็นแหล่งอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน  
 รายละเอียดของสภาพชุมชนมีดังนี้ 

 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  มีประชากรประมาณ  22,431  
คน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
  2)  ผ ู ้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที ่  4  นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะ             
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 48,000 บาท/ปี จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน ความหนาแน่น  
ของชุมชน 32.32  คน/ตร.กม. 

 3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน  ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์  มีปัญหา       

ด้านสภาพครอบครัว  สังคมและจิตใจ  การคมนาคม  ถนนหนทางมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  รถโดยสาร
ประจำทางไม่มี  ไม่สะดวกแก่การเดินทางมาเรียนของนักเรียน รวมทั้งสภาวะอากาศที่แห้งแล้งจากผลกระทบ     
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของครัวเรือนตกต่ำ  มลภาวะเป็นพิษ      
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งโดยรอบโรงเรียนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
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9. โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนหนองโพพิทยาได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุม          
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองโพพิทยา  ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560)  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  1-6  มีหลักสำคัญ
ของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน  การให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนิน งาน
หลักสูตร  ซึ่งมีทั้งการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมประเมินผล  เพื่อให้การศึกษาของเยาวชนเป็นไปตามความต้องการของ
ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  สมดังเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาดังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  นอกจากนี้โรงเรียนหนองโพพิทยาได้มีการพัฒนาการจัดหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน  มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของชุมชน  โดยในปีการศึกษา 2564        
มีการพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาบริบทสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  ที่มีความเข้มแข็งด้านภูมิปัญญาจึงใช้ฐาน      
การเรียนรู้  คือวัดหนองโพซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  เป็นฐานของการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการในทุกสาระ        
การเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งเน้นการเรียน  เพื่อการประกอบอาชีพให้ผู้เรียน
เลือกเรียนในวิชาเลือกเสรี  และกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  เป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราว      
ที่เป็นจริง  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เล็งเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
การเรียนรู้กับการนำไปใช้  ก่อให้เกิดความรัก  ผูกพันกับชุมชนที่อยู่อาศัย  นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ ่มต้นที ่ดี        
ของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  
 นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดโครงสร้างหลักสูตรฝึกทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพของนักเรียนยากจนที่ได้รับ
เงินปัจจัยพื้นฐานทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายในโรงเรียน  และกิจกรรมการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้        
ด้านอาชีพภายนอกโรงเรียน  เป็นผลให้ผู ้เรียนเกิดความตระหนักจากการเรียนรู้  และเกิดกระบวนการเรียนรู้        
ในด้านการปฏิบัติ  อันนำไปสู่การมีรายได้และเกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
 
 หลักสูตรของโรงเรียนหนองโพพิทยา  มีโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
qr code โครงสร้างหลกัสูตร 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
   โรงเรียนหนองโพพิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  
โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้        
1.  ขั้นตอน วิธีการประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้  
          1.  ศึกษาและเตรียมการ 
 -  ตั้งคณะทำงานประกัน 
 -  ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน 
 -  ตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 
          2.  วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 -  กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 -  สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 -  จัดทำสารสนเทศสภาพปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
 -  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนยุทธศาสตร์ในธรรมนูญสถานศึกษา 
 -  ประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
 -  จัดทำธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
          3.  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน 
 -  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 -  นิเทศ  กำกับ  ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  ตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  -  แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
  -  กำหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ 
  -  ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจากปฏิบัติงานไปได้
ระยะเวลาหนึ่ง 
  -  จัดทำสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  -  ปรับปรุง  แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  -  ติดตาม  ตรวจสอบการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
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  -  สรุปผลการตรวจสอบ  จัดทำสารสนเทศ (ข้อมูลพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงานการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  -  พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ผลการเรียนรู ้ที ่เป็นคุณภาพของผู ้เรียนทั ้งด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ  ประกอบด้วยความสามารถ           
ในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดคำนวณ  การคิดประเภทต่างๆ  การสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี         
ต่อวิชาชีพ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่น  
และความเป็นไทยการยอมรับที ่จะอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย       
และจิตสังคม  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด      
ในแต่ละระดับชั้น  

2) มีความสามารถในการคิดว ิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น            
และแก้ปัญหา  

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้ 

และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวความคิดโครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม       
ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทำงาน  อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจทักษะ  กระบวนการต่างๆ  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผลการทดสอบอื่นๆ  
6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

ผู ้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  เจตคติที ่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั ้นที ่สูงขึ้น         
การทำงานหรืองานอาชีพ  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564    

โรงเรียนหนองโพพทิยา ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
21 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

ผู ้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู ้ที ่ม ีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตาม              
ที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม      

และประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา
วัฒนธรรม  ประเพณ ี

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  การแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ 

ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อ่ืนไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ต่ำกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

 ผ ู ้ เร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนตามหลักส ูตรสถานศึกษาต่ำกว ่าเป ้าหมาย                 
ที่สถานศึกษากำหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  เป็นไป

ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 ผู ้เร ียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย           

ที่สถานศึกษากำหนด  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไป
ตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย           
ที่สถานศึกษากำหนด 

 ผู ้เร ียนมีความสามารถในการคิดว ิเคราะห์  คิดอย่างมีว ิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาได ้

 ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง

ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณสูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด 
 ผู ้เร ียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีว ิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การทางาน 
 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สงูขึ้น 

และการทำงานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
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 ผู ้เร ียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีว ิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้ 

  ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีการนำไปใช้และเผยแพร่  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เพื่อพัฒนา

ตนเอง  และสังคมในด้านการเรียนรู ้  การสื ่อสาร  การทำงานอย่างสร้างสรรค์          
และมีคุณธรรม  

 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น  และการทำงานหรืองานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู ้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็น
แบบอย่างได้  

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณ ี และภูมิปัญญาไทย  

 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา               
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
กำหนดเป้าหมาย  ว ิส ัยทัศน์  และพันธกิจไว ้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา             

ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  และของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา  การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบประเมิน       
ผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียน       
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ  
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน     

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ส ่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
ดี  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา     

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้         
ในการปฏิบัติ 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา    
และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และ มีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้      
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา    
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนางาน 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส      
ให้ผู ้เร ียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก            
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำ
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ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา   และปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   

โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ        
การจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที ่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้    

โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ มีขั ้นตอนโดยใช้เครื ่องมือ            

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ     
นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
กําลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด     
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด     

ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง     
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ     
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ          
แก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ม ีการบร ิหารจ ัดการชั ้นเร ียนเชิ งบวก เด ็กร ักที ่จะเร ียนร ู ้  และเร ียนร ู ้ร ่วมกัน              
อย่างมีความสุข 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด      

ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง      
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ     
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัด การเรี ยนรู ้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ        
แก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ   
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ  
• ระดับยอดเยี่ยม   ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
• ระดับดีเลิศ    ร้อยละ 80.00 – 89.99  
• ระดับดี    ร้อยละ 70.00 – 79.99  
• ระดับปานกลาง   ร้อยละ 60.00 – 69.99  
• ระดับกำลังพัฒนา   น้อยกว่าร้อยละ 60.00  

 
3. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 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 จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (Covid-
19) โดยใช้ จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน มีเอกสาร ใบงาน และให้คำแนะนำ (On hand) การจัดการ
เรียนรู้ผ่านออนไลน์ (On line)  การส่งอัดคลิปวีดีโอการสอนของครู การส่งคลิปใน Youtube เกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ 
ให้นักเรียนศึกษา (On demand) การเยี่ยมบ้านกับการจัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์  โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์
หลักสูตร/จัดทำโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้  การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การเชื่อมโยง
เนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การนิเทศ  กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมิน   
ผลการเรียน  มีการชี้แจงนโยบายให้ครูรับทราบ  มีการอบรมครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  และการสำรวจ 
ความพร้อมของนักเรียน  การปรับเนื้อหา/กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้          
มีการใช้ใบความรู้/ใบงานประกอบการเรียนรู้  และสอนเสริมให้กับผู้เรียน  กรณีการจัดการเรียนผ่านออน ไลน์          
มีการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Meet,  Zoom   สรุปจำนวนเปิด Online  ตั้งแต่วันที ่ 1 มิถุนายน        



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564    

โรงเรียนหนองโพพทิยา ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
29 

 

พ.ศ. 2564 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  และเปิด     
On Site  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 เนื่องด้วยในปีการศึกษา  2564  เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 ) ในประเทศไทย  ทำให้มีความจำเป็นที่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องมี   
การปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานศึกษาต้องมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคภายในโรงเรียน  และสถานศึกษาต้องขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ผ่านช่องทางการสอน 
0n line  จึงต้องมีการปรับแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ให้มากที่สุด สถานศึกษามีการส่งเสริม  และพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที ่มีความรู้  ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด  มีความภาคภูมิใจ    
ในท้องถิ่น  และความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที  ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาความสามารถในการอ่าน  เขียน การสื่อสารภาษาไทย  โรงเรียนได้มีการกำหนดชั่วโมง     
ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความภาษาไทยในทุกภาคเรียน  โดยได้บูรณาการ     
ในชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอน  และนอกเวลาเรียน  โดยให้ผู ้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 -6        
อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจในชั่วโมงการจัดการเรียนรู้  แล้วนำเสนอสาระสำคัญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วม      
ชั้นเรียน  อีกทั้งยังศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  ห้องสมุดโรงเรียน  นักเรียนสามารถเข้ามาใช้บริการ     
ในการอ่าน  และยืมกลับไปเพ่ืออ่านนอกเวลาได้  แล้วเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่านด้วยลายมือของตนเอง  
มีการตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่กำหนดไว้  นอกจากนี้ยังมี    
การพัฒนาการอ่าน ออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียนด้วยชุดแบบฝึกตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล 
  การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะทางการพูด
อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการพัฒนาทักษะ
ทางการพูด  อ่าน  และเขียน  เช่น  กิจกรรมการจับคู่สนทนา  และการใช้บทบาทสมมติในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ  
การตอบคำถามจากแบบฝึกหัด  และเขียนเรียงความแบบสั้นเพื ่อฝึกทักษะการเขียนตลอดจนการนำเสนอ          
หน้าชั้นเรียน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ  โรงเรียนพัฒนาความสารถในการคิดคำนวณของผู้เรียน
โดยกำหนดในรายวิชาพ้ืนฐานสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โดยเน้นให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด  การสอน
แบบซ้ำ ย้ำ ทวน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเทคนิคในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน
และหลากหลายให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดรวบยอดมากข้ึน 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ไขปัญหา 
  พัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  การเขียนสื่อความภาษาไทย โดยได้บูรณาการในชั่วโมง
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  และนอกเวลาเรียน  โดยให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  อ่านหนังสือ     
ที่ตนเองสนใจในชั่วโมงการจัดการเรียนรู้  แล้วนำเสนอสาระสำคัญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  อีกทั้งยัง
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ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  ห้องสมุดโรงเรียน  นักเรียนสามารถเข้ามาใช้บริการในการอ่าน  และยืม
กลับไปเพื่ออ่านนอกเวลาได้  แล้วเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอ่านด้วยลายมือของตนเอง  มีการทดสอบ     
การอ่านเรื่องตามแนว PISA เพื่อจับใจความสำคัญ  ตีความจากเรื่องที่อ่าน  มีการตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย  ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่กำหนดไว้  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการอ่าน ออกเสียงภาษาไทย
ของผู้เรียนด้วยชุดแบบฝึกตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล 
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์  การจำลอง
สังคมโดยให้ผู ้เรียนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง  และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การคิด
แก้ปัญหา  การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายจากกิจกรรมพี่ชวนน้องทดลองวิทย์  
กิจกรรมสัปดาห์ STEM FESTIVAL (สัปดาห์วิทย์) กิจกรรมค่ายวิทย์ ปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค 
19     ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ในช่วงที่เรียน On line อยู่ที่บ้าน   
 5.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนหนองโพพิทยา        
ในกิจกรรมเก่งเรียนเก่งรู้  มีการปรับการจัดการเรียนการสอนการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาให้เหมาะสม      
กับรูปแบบการจัดการเรียนรู ้  การเชื ่อมโยงเนื ้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู ้  ส่วนกิจกรรม           
การแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ   
ชั้น ม.3, ม.6  ปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 6.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  เรียนรู้ตามความถนัด      
และความสนใจ  ทั้งด้านวิชาการ  การงานอาชีพ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และด้านอื่น ๆ ด้วยกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้”  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อื่น  ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และการรู้จักตนเองสามารถ
ประยุกต์ความรู้ใช้แก้ปัญหา  สามารถปรับตนเองได้อย่างเหมาะสม  มีทักษะ  ในการดำเนินชีวิต  และประกอบ
อาชีพอย่างมีความสุข  เป็นพลโลกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกอาชีพและกิจกรรมพัฒนา
ทักษะอาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่ทำใหผู้เรียนรู้จัก  และเข้าใจหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรสถานศึกษา         
ในกิจกรรมเครือข่ายวิชาการ  เพื ่อให้ผู ้เรียนเห็นความสำคัญของวิชาต่าง ๆ และสามารถวางแผนการเรียน           
และค้นหาความถนัดของตนเองได้ตรงศักยภาพ  สามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานรับรู้เกี ่ยวกับโลกอาชีพ  
ตัดสินใจ  วางแผนด้านอาชีพ  เตรียมตัวและพัฒนาตนเองในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ตลอดจนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพในกิจกรรมงานแนะแนวและกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน      
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เป็นสำคัญ  เน้นกิจกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ส่งเสริมภาวะผู้นำ  ใช้กระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลดวัย
ตนเอง  ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
 7.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  จัดกิจกรรมตามนโยบาย  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  
กิจกรรมค่ายลูกเสือ  กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  ได้แก่  กิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  ส่วนกิจกรรมคนดีศรีหนองโพ  กิจกรรมประกวดมารยาท  กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าว
ได ้
 8.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชุมชนในการทำกิจกรรมวันสำคัญ
ตามประเพณี  และท้องถิ่น  สนับสนุนให้นักเรียนรักและกตัญญูต่อครอบครัว  ต่อผู้มีพระคุณ  ปลูกฝังความเป็นลูก 
ที ่ดีของพ่อแม่  เป็นศิษย์ที ่ดีของครูอาจารย์  สถาบันชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวันสำคัญของ
สถานศึกษา  ส่วนกิจกรรมวันสำคัญสถาบันหลักของชาติในปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค  19      
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 9.  ส่งเสริมผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ส่งเสริมความเป็นพลเมือง  พลโลก  ปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย       
ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีทักษะในศตวรรษที ่ 21 โดยใช้กระบวนการพัฒนา              
ที่หลากหลาย  ในกิจกรรม CHRISTMAS DAY วันขึ ้นปีใหม่  กิจกรรมพลเมือง  พลโลก  ส่วนกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนในปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค  19 ทำให้        
ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 10.  ส่งเสริมผู้เรียนในด้านสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
  โรงเรียนหนองโพพิทยาจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ  มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายทุกระดับชั้นทั้ง  4  ด้าน  ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา       
ในกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  มีสถานที่เอื้อต่อการออกกำลังกายในกิจกรรมวัดสมรรรถภาพทางกาย  กิจกรรม
ส่งเสริมอนามัยและโภชนาการ ส่งเสริมผู้เรียนด้านลักษณะจิตสังคม  มีการให้ผู้เรียนทำแบบประเมินตนเองด้านจิตใจ
และอารมณ์  อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ  เพื่อบรรเทาปัญหาด้านอารมณ์  และสุขภาพจิตในกิจกรรม
โรงเรียนสีขาว  มีการติดตามผลและการประเมินซ้ำ  เพื่อสังเกตพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทาง  
ที่ดีข้ึนในกิจกรรมเสริมสร้าง  ป้องกัน  รู้เท่าทันโรคระบาด  ส่วนกิจกรรมหนองโพเกมส์ปีการศึกษา 2564  เนื่องจาก
สถานการณ์ โควิค 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได ้  
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สรุปข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 
ปัญหา อุปสรรค 

1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สัญญาณไม่เสถียร 
2. ขาดเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ICT 

 3.  คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูลดลง 
 4.  อาคารสถานที่เพ่ือการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรคไม่เพียงพอ 
 5.  ครูมีภาระงานในการจัดการเรียนรู้  และการดูแลนักเรียนมากข้ึน 
 6.  ครูมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 7.  ครูมีวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ 
 8.  ผู้เรียนต้องปรับเวลา  สถานที่และวิธีการเรียนใหม่ 
 9.  ผู้เรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียน 
 10.  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติน้อยลงและไม่สามารถทำกิจกรรมเรียนร่วมกับเพื่อน  และเสีย
โอกาสในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  และการเรียนจากการปฏิบัติจริง 
 11.  การเรียนออนไลน์  ทำให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้น  ขาดความรับผิดชอบ  และมีความกังวล   
ต่อผลการเรียน 
 
ข้อจำกัด 
 1.  ผู ้เร ียนและผู ้ปกครองต้องเสียค่าใช ้จ ่ายในการเตรียมจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื ่อ  เทคโนโลยี               
และอินเทอร์เน็ต  เพื่อการเรียนรู้ 
 2.  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19  มีผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว บางช่วงเวลาผู้เรียนต้องออกไป
ช่วยผู้ปกครองทำงาน  เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
 
การแก้ไขปัญหาของโรงเรียน  
 1.  การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดลำดับ
ความสำคัญของเนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การเชื่อมโยงเนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบ      
การจัดการเรียนรู้ 
 2.  คอยติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม  ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน
ให้น้อยที่สุด 
 3.  ผู้สอนต้องอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพราะความพร้อมของผู้เรียนไม่เท่ากัน 
 3.  ค่อยให้กำลังใจแก่ผู้เรียนเสมอ  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย   6  ประเด็นพิจารณา  

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน ความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
2. ผลการประเมิน 

โรงเรียนหนองโพพิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย  
2  ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  
              ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ           

64 77.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

70 97.21 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

75 76.47 ตามเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

75 95.08 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

50 64.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

50 51.96 ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

66.67 75.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

70 94.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

60 60.53 ตามเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

70 72.55 ตามเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 62.50 64.71 ตามเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 74.51 ตามเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน /
สิ่งประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงาน
ได้ 

70 72.06 ตามเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 60 61.76 ตามเป้าหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำ
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

50 50.49 ตามเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

70.00 77.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70 85.29 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

70 75.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

70 71.08 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.88 58.37 ตามเป้าหมาย 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 69.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 34.31 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 54.53 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

65 63.07 ตามเป้าหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 67.67 ตามเป้าหมาย 

            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 62.59 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 69.16 ตามเป้าหมาย 

            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

50 46.25 ตามเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

77.50 87.79 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

70 75.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

80 89.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

80 93.94 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมในการทำงาน และประกอบอาชีพ 

80 92.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

 
 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  13  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน  11  ประเด็นพิจารณา       
และต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน  3  ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตาม
เป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
   
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  
              ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

80 98.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี 

80 97.99 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ
และมีจิตอาสา 

80 97.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

80 98.90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 87.06 สูงกว่าเป้าหมาย 
          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
สำคัญ และท้องถิ่น 

80 85.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 

80 90.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

80 91.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย  

80 82.35 ตามเป้าหมาย 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

80 85.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 83.16 ตามเป้าหมาย 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

80 84.24 ตามเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

80 82.07 ตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 83.47 ตามเป้าหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

80 81.37 ตามเป้าหมาย 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

80 80.39 ตามเป้าหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

80 84.80 ตามเป้าหมาย 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

80 80.88 ตามเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

80 85.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

80 88.24 สูงกว่าเป้าหมาย 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564    

โรงเรียนหนองโพพทิยา ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
38 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ในระดับดี 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน  8  ประเด็นพิจารณา  และสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน  9  ประเด็น
พิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่  
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ด ี
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ           สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ดเีลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ตามเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน  4  ประเด็นพิจารณา      
สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย    
เป็นส่วนใหญ่ 

 
3. จุดเด่น 
 -  ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร   การคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และมีความพร้อม        
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด    
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรมเป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีจิตใจที ่ดี     
และมีสุนทรียภาพ  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 -  โรงเรียนหนองโพพิทยามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน  โดยเน้นผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง    
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 -  ครูผู้สอนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  จัดทำแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญครบทุกรายวิชา  จัดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย  บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้             
ในศตวรรษที่  21  สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ เรียน  วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้  เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง 
 -  โรงเร ียนหนองโพพิทยามีความพร้อมด้านอาคารสถานที ่  มีแหล่งเร ียนรู ้ภายในสถานศึกษา             
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค 19 และผู้ปกครองส่วนใหญ่พร้อมในการสนับสนุนการศึกษา
ของบุตรหลาน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 -  ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะ  
ที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนหนองโพพิทยา  เพื่อแก้ปัญหาการคิดคำนวณให้มากข้ึน 
 -  ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 -  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี และ 5 ปี 
 -  จัดทำแผนนิเทศโครงการเพื่อพัฒนาผลการดำเนินการ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนหนองโพพิทยามกีระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีรายละเอียดในการดำเนินดังนี้ 
2.1 การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  
 โรงเรียนหนองโพพิทยามีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในกิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการโรงเรียน  กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา  และความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ตามแนวทางปฏิรูปตามแนวการศึกษาชาติ 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
 พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหาร  และการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำปี  สอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา  และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้เรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รับทราบในการพัฒนา  
และมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในกิจกรรมประกันคุณภาพทางการศึกษา  กิจกรรมงานกรรมการสถานศึกษา          
ส่วนกิจกรรมชมรมศิษย์เก่า  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองในปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค  19     
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดงักล่าวได้ 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย  
 ในปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค 19  สถานศึกษามีการดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้  การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การเชื ่อมโยงเนื้อหา           
ให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ในปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค 19 มีการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ความรู้ในการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์  จัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับบุคลากร และผู้บริหารโรงเรียน  
โดยวิเคราะห์หาความต้องการและความจำเป็น  นำความรู้ที่จากการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพในกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพครู  ส่วนกิจกรรมศึกษา    
ดูงานไม่สามารถดำเนินการได้  เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิค 19 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
 โรงเรียนหนองโพพิทยาจัดสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้  อาคารสถานที ่เหมาะสมต่อการ           
จัดการศึกษาให้สะอาดปลอดภัย  และมีพื้นที่ในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิค 19  ในกิจกรรมพัฒนา



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564    

โรงเรียนหนองโพพทิยา ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
41 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้พร้อมใช้  กิจกรรม ZERO WASTE  ส่วนกิจกรรมสวนฟฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
โพพิทยา  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนภายนอกในปีการศึกษา 2564  เนื่องจากสถานการณ์ โควิค 19 
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
 โรงเรียนหนองโพพิทยามีการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  โดยการดำเนินการให้

ครอบคลุมทันสมัย  และพร้อมใช้งาน  โดยจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานแก่สำนักงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในกิจกรรมเรียน IT เพื่อการบริการและการจัดการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์โควิค 19 

 
ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนหนองโพพิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร  และการ

จัดการ  ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  ม ีการจ ัดระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเ พ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 
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จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา 
2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน  6  ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมายทั้ง 6 ประเด็นพิจารณา   
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนหนองโพพิทยามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล   และต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา      
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้    
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 โรงเรียนหนองโพพิทยาได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพภายใต้การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค 19  เตรียมความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  ทั้งภายใน
ห้องเรียน  โรงอาหารให้มีการเว้นระยะห่าง ให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิค 19 ภายในสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพัฒนาขึ้น  มีการนิเทศการเรียนการสอน 
การดำเนินการตามโครงงาน มีการกำกับติดตามงาน แต่ยังขาดความต่อเนื่อง ควรจัดการประชุมนิเทศกลุ่มย่อย   
และนำข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2  ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพบว่า  โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน  และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน  จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศ
กำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนด โครงการ/
กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
4. โครงการพฒันาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้ เร ียน         
เป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนรู้ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูผู้สอนและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน     
อีกท้ังมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  โดยมี
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  ตรวจสอบสถานที่  ทำความสะอาดอาคารเรียน  
ห้องเรียน  รวมไปถึงการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  หรื อระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing)  นอกจากนี้ยังมีแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน  มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม  โดยคำนึงถึง
การได้รับความรู้ให้ครบตามช่วงวัยของเด็ก  เพื่อลดการได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)  จึงมีการดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ตามประเด็นพิจารณา
ดังนี้ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบ  
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองโพพิทยา  ปีการศึกษา 2564  มีการจัดการเรียนในรูปแบบ On site 
ประมาณ 34% และรูปแบบ On line ประมาณ 66% มีผลทำให้ครูผู ้สอนและผู ้เรียนจำเป็นต้องมีการพัฒนา      
และปรับตัว  สำหรับการเตรียมสอนและการเตรียมความพร้อมในการเรียน  มีการดำเนินงานกิจกรรมตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม  ดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผ่านกระบวนการเรียนรู้  
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในเชิงบวกใช้การเรียนรู ้เชิงรุก Active  Learning         
ตามมาตรฐานการเรียนรู้มีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  มีโครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  และนิเทศการ
สอนภายในมีกิจกรรมการเรียนรู้และผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนให้ เห็นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  
และปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในกิจกรรมการจีดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมพิพิธ
ทัศนาหนองโพ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งห้องเรียน  จัดที่นั่ง  ดูแลความสะอาด
มีป้ายสารสนเทศ  ป้านนิทรรศการความรู้ มุมเสริมความรู้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก  มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ชวนกันรักการเรียนรู้  และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 มีการนิเทศติดตามการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจากครูผู้สอนทุกรายวิชา  และทุกระดับชั้นตาม
แผนการจัดการเรียนรู ้  เพื ่อให้ครูผู ้สอนสามารถใช้เครื ่องมือ  และวิธีการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสม
หลากหลายอย่างเป็นระบบและตามสภาพจริง  สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
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ส่งเสริมให้ผู้เรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอน  
ครูผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์ในการตรวจและประเมินใบงาน  ชิ้นงาน  ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน  มีการส่งเสริม
ความรู้และทักษะทุกด้านของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินตามสภาพ
จริง 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ครูผู ้สอนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู  และผู้เกี ่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง       
การจัดการเรียนรู้  มีการสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  นำผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทำการวิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย  ซึ่งครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและชุมชนในกิจกรรม COACHING & MENTORING  กิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานครูมืออาชีพ  กิจกรรมนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  กิจกรรม PLC ครู N.P. 

2. ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนหนองโพพิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 83.00 ตามเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผ ู ้ เร ียนฝึกปฏิบัต ิจร ิง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

2.  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้ แบบ Active 
Learning 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ใช ้ส ื ่อการเร ียนรู ้ที่
หลากหลาย 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

2.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 83.33 ตามเป้าหมาย 
      คร ู  ม ี การบร ิหารจ ั ดการช ั ้ น เ ร ี ยน เช ิ งบวก                 
มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

1.  ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

2.  ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

       ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตามเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
เป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  

 
จุดเด่น 
-  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น  การสื่อสารในรูปแบบของวิทยากรและมัคคุเทศก์ 
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-  ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ปฏิบั ติจริง  โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active  Learning  ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

-  ครูผู้สอนนำสื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
-  ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการใช้สื ่อ  เทคโนโลยี       

และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
-  มีป้ายการรณรงค์  และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019  และการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องต่าง ๆ 
 

2. จุดควรพัฒนา 
-  ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม  และเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้

หลากหลายยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น “ครูในยุคดิจิทัล” 
-  ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์  สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-  ความพร้อมของอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  เครื่องเสียง  โทรทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน  ในบาง

ห้องเรียนมีการชำรุด  เสียหาย  ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
-  ป้ายนิเทศขาดการติดตามกำกับดูแล  เมื ่อมีการชำรุด  เสียหาย  และมีการใช้ว ัสดุสิ ้นเปลือง               

ในการออกแบบและตกแต่ง 
-  มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบรรยากาศเรียนรู้  เนื่องจากการจัดการตกแต่ง

ห้องเรียนในแต่ละครั้งอาจจะต้องอาศัยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ 
-  เพิ่มช่องทางให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้

ของครูผู้สอนมากข้ึน  ได้แก่ google  form  กลุ่ม  line  เป็นต้น 
-  มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมออกแบบประเมินการวัด  และการประเมินผลจาก

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

3. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  -  วางแผนการพัฒนาครูเป็นระยะ  3  ปี  ให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนหนองโพพิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
 
ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา  
              ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 73.55 80.73 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

67.09 73.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ           

64.00 77.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

66.67 75.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 62.50 64.71 ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

70.00 77.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 61.88 58.37 ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 77.50 87.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที ่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์        
ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

80.00 87.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 80.00 98.02 สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 87.06 สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 83.16 ตามเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80.00 83.47 ตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ      

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 83.33 ตามเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 83.33 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ตามเป้าหมาย 
  

จาก ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐาน
ที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  9  ประเด็นพิจารณา  และสูงกว่า
เป้าหมาย จำนวน  12  ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย       
เป็นส่วนใหญ่ 
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จุดเด่น 
 -  ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร   การคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และมีความพร้อม         
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด       
มี  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรมเป็นผู้
มีความกตัญญูกตเวที  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีจิตใจที่ดี    
และมีสุนทรียภาพ  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 -  โรงเรียนหนองโพพิทยามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างชัดเจน  โดยเน้นผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง     
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 -  ครูผู้สอนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  จัดทำแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญครบทุกรายวิชา  จัดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย  บูรณาการกับทักษะการเรียนรู้            
ในศตวรรษที่  21  สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน  วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้  เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง 
 -  โรงเร ียนหนองโพพิทยามีความพร้อมด้านอาคารสถานที ่  มีแหล่งเร ียนรู ้ภายในสถานศึกษา             
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค 19 และผู้ปกครองส่วนใหญ่พร้อมในการสนับสนุนการศึกษา
ของบุตรหลาน 

 -  โรงเรียนหนองโพพิทยา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท ของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล         
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 -  โรงเรียนหนองโพพิทยาได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้อย่างมีคุณภาพภายใต้การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิค - 19  เตรียมความพร้อมในเรื ่องอาคารสถานที่           
ทั้งภายในห้องเรียน  โรงอาหารให้มีการเว้นระยะห่าง ให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิค 19   ภายใน
สถานศึกษา 

-  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น  การสื่อสารในรูปแบบของวิทยากรและมัคคุเทศก์ 

-  ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติ จริง  โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active  Learning  ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

-  ครูผู้สอนนำสื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
-  ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการใช้สื ่อ  เทคโนโลยี        

และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
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-  มีป้ายการรณรงค์  และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  และการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องต่าง ๆ 

 

จุดควรพัฒนา 
 -  ควรกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะ  
ที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนหนองโพพิทยา  เพื่อแก้ปัญหาการคิดคำนวณให้มากข้ึน 
 -  ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
 - กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพัฒนาขึ้น มีการนิเทศการเรียนการสอน 
การดำเนินการตามโครงงาน มีการกำกับติดตามงาน แต่ยังขาดความต่อเนื่อง ควรจัดการประชุมนิเทศกลุ่มย่อย  
และนำข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม  และเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
หลากหลายยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น “ครูในยุคดิจิทัล” 

-  ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์  สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-  ความพร้อมของอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์  เครื่องเสียง  โทรทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน  ในบาง

ห้องเรียนมีการชำรุด  เสียหาย  ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
-  ป้ายนิเทศขาดการติดตามกำกับดูแล  เมื่อมีการชำรุด  เสียหาย  และมีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการ

ออกแบบและตกแต่ง 
-  มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบรรยากาศเรียนรู้  เนื่องจากการจัดการตกแต่ง

ห้องเรียนในแต่ละครั้งอาจจะต้องอาศัยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ 
-  เพิ่มช่องทางให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้

ของครูผู้สอนมากขึ้น  ได้แก่ google  form  กลุ่ม  line  เป็นต้น 
-  มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมออกแบบประเมินการวัดและการประเมินผลจาก

การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 -  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี และ 5 ปี 
 -  จัดทำแผนนิเทศโครงการเพื่อพัฒนาผลการดำเนินการ 

จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนหนองโพพิทยาพบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
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 -  โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากร  
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และการนิเทศกำกับติดตาม
โดยใช้กระบวนการ PLC 
 -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนด โครงการ/
กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 -  โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 -  วางแผนการพัฒนาครูเป็นระยะ  3  ปี  ให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
 

ประมวลภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา  2564  ของโรงเรียนหนองโพพิทยา ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

qr code กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนหนองโพพิทยา 
ที่  028/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองโพพิทยา  ปีการศึกษา  2564  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

........................................................ 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2545  มาตรา    9 (3)  
ได้กำหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักที่สำคัญข้ อหนึ่ง  คือมีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  ตามมาตรา  33     
ให้กระทรวงศึกษาธิการ  มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ  และทุกประการ  กำหนดนโยบาย  แผนและ
มาตรฐานการศึกษา  และมาตรา  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ     การบริหารการศึกษาที ่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน   
 อาศัยอำนาจตามมาตรา  27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.  2547  และมาตร  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  
และฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม  พ.ศ.  2553  จึงแต่งตั ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาปฏิบัติหน้าที่  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1.1  นายบรรยวัสถ ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวศิรินาฎ  คำเอ่ียม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ 
 1.3  นายสมจิตร สุขชาลี ครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.4  นายปรีชา อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.5  นายธนภัทร์ เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.6  นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 1.7  นางสาวกาญจนา  กันแก้ว ครูผู้ช่วย                                         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และนิเทศ  แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 
2.  คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 2.1  นายธนภัทร์       เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2.2  นายสมจิตร       สุขชาล ี ครูชำนาญการ กรรมการ 
 2.3  นายปรีชา       อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 2.4  นางณัฐกานต์       สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 2.5  นางสาวประทานพร  เฉลยถ้อย             คร ู กรรมการ 
 2.6  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู กรรมการ 
 2.7  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู กรรมการ 
 2.8  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู กรรมการ 
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 2.9  นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 2.10  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
 2.11  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล คร ู กรรมการ 
 2.12  นายกิตติศักดิ์        แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
 2.13  นางสาวมิณตรา รักถ่ินไทย ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
 2.14  นางสาวกาญจนา    กนัแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 2.15  นางนิลชเนตร ทินกระโทก ครูธุรการ                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ 1.  เป็นคณะกรรมการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตามกรอบประเมินที่กำหนด 
  2.  เตรียมการ  วางแผนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ  เครื่องมือตรวจสอบเกณฑ์
การประเมิน  กำหนดระยะเวลา  โดยประสานกับผู้ที่ได้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน 
  3.  ประสานงานกับผู้ประเมิน  ผู้ที่รับการประเมิน  ผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินตนเอง
ตามปฏิทินงานในทุกมาตรฐาน 
  4.  ประธานกรรมการและคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน  มีหน้าที่จัดแฟ้มเอกสาร  สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณา  ตามเกณฑ์การประเมิน 
  5.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน  และประเด็นพิจารณาเพื่อจัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 
3.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดทำ  3  มาตรฐาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
  1.  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
        2  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู กรรมการ 
        3.  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 1.  นางสาวมิณตรา       รักถ่ินไทย             ครูพ่ีเลี้ยง ประธานกรรมการ 
  2.  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
 3.  นางสาวกาญจนา    กันแก้ว ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล คร ู ประธานกรรมการ 
  2  นางณัฐกานต์       สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
  3.  นางนิลชเนตร ทินกระโทก ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  1.  นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
  2.  นายกิตติศักดิ์        แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
   3.  นางสาวประทานพร  เฉลยถ้อย             ครู กรรมการและเลขานุการ 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564    

โรงเรียนหนองโพพทิยา ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
55 

 

 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นายทรงพล  ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวมิณตรา        รักถ่ินไทย           ครูพี่เลี้ยง กรรมการ 
4.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู กรรมการ 
5.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.  นายสมจิตร        สุขชาลี ครูชำนาญการ กรรมการ 
7.  นายปรีชา        อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
8.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
9.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       1.  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู ประธานกรรมการ 

2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 3.  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล      ครู กรรมการและเลขานุการ 
 
  1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      1.  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
        2  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู กรรมการ 
        3.  นางสาวกาญจนา กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
2)  ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 

1.  นายสมจิตร        สุขชาลี ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.  นายสมจิตร        สุขชาลี ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
3.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
1.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
3.  นายทรงพล  ศรีอาคะ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
    2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง  ในระดับดี 

1.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู ประธานกรรมการ 
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2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 3.  นางสาวกาญจนา     กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้  ในระดับดี 
 1.  นางสาวกาญจนา     กันแก้ว ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 

2.  นายปรีชา        อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
 3.  นางสาวมูนีรา     ลิเก คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ในระดับดี 

1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ในระดับดี 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ            

ในระดับดี 
1.  นายปรีชา        อ่อนสิงห์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 

 3.  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล      ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้          
ในระดับดี 

1.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวมัชฌิมา  สุขะพิบูลย์    ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
3.  นายทรงพล  ศรีอาคะ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวประทานพร   เฉลยถ้อย           คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวมิณตรา        รักถ่ินไทย           ครูพี่เลี้ยง กรรมการและเลขานุการ 
 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติศักดิ์         แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
3.  นางสาวกาญจนา        กันแก้ว             ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1.  นางณัฐกานต ์        สุขะพิบูลย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
1.  นายธนภัทร ์        เสือแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางสาวศศิธร  ดอนพงไพร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการดำเนินงานทุกมาตรฐาน  ดังนี้ 
  1.  รวบรวมงาน/โครงการที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้บรรลุในมาตรฐานที่  1  ถึงมาตรฐานที่  3 
  2.  จัดทำและรวบรวม  สถิติข้อมูลเป็นร้อยละในทุกมาตรฐาน 
  3.  หัวหน้า  และคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน  จัดทำแฟ้มเอกสาร  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ทุกมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4.  ให้ข้อมูล  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับหัวหน้าประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้อง  ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
4.  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2564   
ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวมูนีรา ลิเก คร ู ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวศศิธร ดอนพงไพร คร ู กรรมการ 
 4.3  นางสาววารินทร   ดุลยพันธ์ธรรม คร ู กรรมการ 
 4.4  นายทรงพล ศรีอาคะ คร ู กรรมการ 
 4.5  นายธนะเมศฐ์ กวีกรณ์ธนกุล คร ู กรรมการ 
 4.6  นายกิตติศักดิ์          แสงจันทร์ คร ู กรรมการ 
 4.7  นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 4.8  นางสาวมิณตรา รักถ่ินไทย ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
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 4.9  นางนิลชเนตร ทินกระโทก ครูธุรการ กรรมการ 
 4.10  นางสาวกาญจนา กันแก้ว ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  2564  
เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ดำเนินการประเมิน  ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน       ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  จำนวน  1  เล่ม  ภายในวันที่  17  พฤษภาคม  
2565   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  อันจะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
     
 
     

     (นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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ประกาศโรงเรียนหนองโพพิทยา 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 

............................................................. 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ  5  วรรคหนึ่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไข
เพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.  2545  และมาตรา  47  วรรคสอง                  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  รัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง    
การประกันคุณภาพการศึกษา  2561  กำหนดให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ สถานศึกษาจัดขึ้น  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน  ว่าสถานศึกษานั้นสามารถ       
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  โรงเรียนหนองโพพิทยาจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564  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  และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  เพื่อนำผลการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
  ให้คณะกรรมการที ่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
 
  
    ลงชื่อ 

     (นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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) 

 
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 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

52 53.05 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

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 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

75 77.19 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 69.63 76.46 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

            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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ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

2) 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 

     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 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

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 

  
ตารางท่ี 3 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 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

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 

 
ตารางท่ี 4 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 
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ลงชื่อ 

(นายสุกิจ  ดั่นเจริญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
............................................................................ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และ
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพพิทยา  ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ  2564  โรงเรียนหนองโพ
พิทยา และมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันที่   5   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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แนบท้ายประกาศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2564 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
.......................................................................................................................  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา  

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           
           1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
          1.2 นักเรียนร้อยละ 75  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับด ี
          1.3 น ักเร ียนร ้อยละ 75  ม ีความสามารถการส ื ่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์                
ของสถานศึกษา 
          1.4 นักเรียนร้อยละ 50  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
          1.5 นักเรียนร้อยละ 50  มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
            2.1 นักเรียนร้อยละ 70  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี 
            2.2 นักเรียนร้อยละ 60  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
            2.3 นักเรียนร้อยละ 70  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด
ในระดับด ี
      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
             3.1 นักเรียนร้อยละ 70  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 
             3.2 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
             3.3 นักเรียนร้อยละ 60  สามารถสร้างนวัตกรรม 
             3.4 นักเรียนร้อยละ 50  สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            4.1 นักเรียนร้อยละ 70  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง  และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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          4.2 นักเรียนร้อยละ 70  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับด ี
           4.3 นักเรียนร้อยละ 70  มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  5.1 นักเรียนร้อยละ 60  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
  5.2 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
  5.3 นักเรียนร้อยละ 60  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
  5.4 นักเรียนร้อยละ 65  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
  5.5 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
  5.6 นักเรยีนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
  5.7 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 

3.0 ขึ้นไป 
  5.8 นักเรียนร้อยละ 50  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ระดับ 3.0 ขึ้นไป          
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      6.1 นักเรียนร้อยละ  70  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต้องานอาชีพ 
 6.2 นักเรียน ร้อยละ  80  มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ  80  มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
       6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ร้อยละ  80  มีความพร้อมในการทำงาน และประกอบ
อาชีพ 
 
  1.2  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      1.1  นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
  1.2  นักเรียนร้อยละ 80  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
  1.3  นักเรียนร้อยละ 80  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            2.1 นักเรียนร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
              2.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
            2.3 นักเรียนร้อยละ 80  ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
เป็นประมุข 
            2.4 นักเรียนร้อยละ 80  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
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             2.5 นักเรียนร้อยละ 80  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรม      
และท้องถิ่น 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      3.1  นักเรียนร้อยละ 80  ยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น
ที่แตกต่าง 
       3.2  นักเรียนร้อยละ 80  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี     
ของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   4.1  นักเรียนร้อยละ 80  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
   4.2  นักเรียนร้อยละ  80  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา          
หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
  4.3  นักเรียนร้อยละ 80  มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
   4.4  น ักเร ียนร ้อยละ 80 หลีกเล ี ่ยงจากสิ ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิ วาท              
และอบายมุข ทุกชนิด  
  4.5  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   4.6  นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
และมีจิตสาธารณะ 
  4.7  นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
    2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง  ในระดับดี 
             2.1.1 สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและความต้องการ
ของชุมชน ซึ ่งมุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เร ียนที ่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธ รรม           
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย   
ในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสม     
โดยผ ่านการพิจารณาจากทุกฝ ่ายอย่ างครบถ ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได ้ร ับความเห ็นชอบ                   
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื ่อการประกันคุณภาพภายใน          
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และมีการประชาสัมพันธ์          
ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้  ในระดับดี 

      2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที ่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา       
และสามารถตรวจสอบได้  
        2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา     
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที ่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั ้งจาก
แหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที ่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดำเนินการ  
ในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
  2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมีการเสนอ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู ้ร ่วมกัน              
อย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
   2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงาน      
ต้นสังกัด 
    2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
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       2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  2.2.9 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที ่ของผู ้เร ียนไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที ่กำหนด               
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 
  2.2.10 สถานศึกษามีการกำหนดปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจำปี มีการระบุผ ู ้ร ับผิดชอบ ผู ้กำกับติดตามการดำเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการกิจกรรม                
โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
    2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ครบถ้วน        
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินงาน 
    2.2.12 สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       
และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงาน      
อย่างเป็นระบบ 
   2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั ้งระดับบุคคล      
และระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมี
การจัดทำรายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 
   2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่าง  ที่ดี และนำผลการติดตามตรวจสอบ     
ไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา   
  2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
ทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
  2.2.16 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
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       2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์       
แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลา           
ที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
       2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบ         
และวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่  และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ  เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
       2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที ่มุ ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของ
สถานศึกษา 
        2.2.20 สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย   
มีส่วนร่วม เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื ่อ ง            
เป็นแบบอย่างได ้
               2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูลเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื ่อถือ และให้ความร่วมมือ                
ในการประเมินคุณภาพเพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ในระดับดี 
      2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
     2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ได้ร ับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา       
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ในระดับดี 
       2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
       2.4.2 ครูในกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ท ุกกลุ ่มสาระ ผู ้ประสานและครูในระดับชั ้น มีการประชุม              
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
   2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
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2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ             
ในระดับดี 
       2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
       2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้            
ในระดับดี 
       2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
  2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน     
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
        3.1.2 ครูร้อยละ 80 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
        3.1.3 ครู ร้อยละ 80 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      3.2.2  ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้             
มี application     
       3.2.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
       3.2.4  ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล      
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรัก        
การเรียนรู้ 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ         
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
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 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
        ครูร้อยละ 80 เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา     
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564    

โรงเรียนหนองโพพทิยา ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
80 

 

 
   
  (นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองโพพิทยา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนหนองโพพิทยา  ปีการศึกษา  2564   
........................................................ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 6  
ว่าด้วยมาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา          
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน  และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง          ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2  การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลัก  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพอันส่งผล                  ต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนหนองโพพิทยา  จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประเมิน  และตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เพื่อทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ  ดังนี้ 

 1.  นายบรรยวัสถ์        ศิริอริยะชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา         ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวศิรินาฎ       คำเอ่ียม     รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา     กรรมการ 
 3.  นายก้านตอง          เส็งเอ่ียม     ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.  นายจักรกฤษณ์       สนอ่วม       ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.  นางสาวณัฐชานนท์  ยอดทอง     ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.  นางสาวกาญจนา    กันแก้ว     ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1.  ประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนหนองโพพิทยา  ตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

 2.  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
มีความหลากหลายและเหมาะสม 

 
       ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ  เพื่อบังเกิดผลดีแก่ราชการต่อไป 
     สั่ง  ณ  วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
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ตารางวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 QR – Code ตารางวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) 
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 

 
  

QR-Code  แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

ของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2564 

ของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

................................ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองโพพิทยา  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม 
พ.ศ.  2565  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2564      
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
   
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

(นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 

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

(นายณรงค์  ดำรงค์รักษ์) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนหนองโพพิทยา 

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

(นางสาวศิรินาฎ  คำเอ่ียม) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 


