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บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษา
รายละเอียดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 แล้ว เห็นว่าโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนด 
 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงให้ 
ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนคำม่วง ขอให้ทางโรงเรียน
ได้นำไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 
 
 
 
 
             ว่าท่ี พันตรี           
                                                                                     (ประพันธ์  พบูประภาพ) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการจัดทำสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพท้ังในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพฒันา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผล
การจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนำเสนอ
รายงานผล ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบต่อไป 

โรงเรียนคำม่วง จึงจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน พร้อมท้ังเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอขอบคุณคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ หวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน หนว่ยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดโรงเรียนขอรับการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 
 

 

 

             (นายอัคเรศศ์  ป้องกัน) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนคำม่วง  สถานท่ีต้ัง 187 หมู่ 4  บ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46180  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 0-4360-2099   
โทรสาร 0-4360-2099  E-mail : Khammuang@obec.go.th  Website : http//www.kmschool.ac.th       
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีเนื้อที  69 ไร่ 2 งาน 22.8 ตารางวา  เขตพื้นท่ี
บริการท่ัวไป 
  ปัจจุบัน โรงเรียนคำม่วง มีครู 59 คน พนักงานราชการ 3 คน และลูกจ้างสายงานสอน 5 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน 6 คน นักเรียน 38 ห้องเรียน  จำนวน 1,363 คน  โดยมีนายอัคเรศศ์  ป้องกัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในเรื่องการอ่าน ได้ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 94.94 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ได้ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 84.61 มีความสามารถสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ ร้อยละ 77.39 มีความสามารถสนทนาภาษาจีน
อย่างง่ายได้ ร้อยละ 71.50 มีความสามารถในการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 75.83 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา นักเรียนมีผลการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 86.83 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการทำโครงงาน 1 โครงงาน ร้อยละ 94.18 มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 มีความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน 
อย่างน้อย 1 ช้ินงาน ร้อยละ 82.33 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 มีความสามารถในการทำโครงงาน 1 
โครงงาน ร้อยละ 80.49 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นักเรียนสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ร้อยละ 100 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน ร้อยละ 86.78 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ข้ึนไป  
ร้อยละ 83.43 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 81.54 นักเรียนมีระดับผล
การเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ข้ึนไป ร้อยละ 81.63 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชา
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ข้ึนไป ร้อยละ 80.24 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ 2 ข้ึนไป ร้อยละ 93.96 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขั้นไป ร้อยละ 90.12 
นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ขั้นไปร้อยละ 95.00 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ีย
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ขั้นไป ร้อยละ 99.56 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่อวิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ ร้อยละ 100 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ร้อยละ 99.27 นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต ร้อยละ 99.43 นักเรียนมีวินัย ร้อยละ 99.40 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 99.34 นักเรียนอยู่อยา่งพอเพียง  
ร้อยละ 99.48 นักเรียนมุ่งมัน่ในการทำงาน ร้อยละ 99.32 นักเรียนรักความเป็นไทย ร้อยละ 99.43 นักเรียนมีจิต
สาธารณะ ร้อยละ 99.36 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ร้อยละ 
100 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา รอ้ยละ 100 นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
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ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 100 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ร้อยละ 
70.76 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 100  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน และ
นำไปปฏิบัติได้จริง ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคล่ือนระบบคุณภาพ KM TEAMS ร้อยละ 
100 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร้อยละ 100 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 100 โรงเรียนมีหลักสูตรห้องเรียนอัจฉรยิะ (Smart  
Class) ร้อยละ 100 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID –plan) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 100 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 20 ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ 
100 โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี ร้อยละ 69.86 โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 โรงเรียนมีอาคารเรียน
ห้องเรียน  แหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ท่ีสะอาด ปลอดภัยเพียงพอสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมในการบริหารจัดการ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 100  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูทุกคนมีการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active  Learning) ร้อยละ 100 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 100 ครูมีวิธีหรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 วิธี  
ร้อยละ 75 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ด้านการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนมี
การใช้และพัฒนาส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  
ร้อยละ 100 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 100 ครูและนักเรียนทุกคนหาข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน
ห้องเรียน ร้อยละ 80.89 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในช้ันเรียนด้วยกิจกรรมช้ันเรียนน่าอยู่ ร้อยละ 80.89 มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในรายวิชาท่ีสอน ร้อยละ 100 ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และหลากหลาย ร้อยละ 100 ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนท้ังแบบอัตนัย
และแบบปรนัย ร้อยละ 100 ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ร้อยละ 100     
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน ร้อยละ 
69.86 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 
 

จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   1. นักเรียนทุกระดับช้ัน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
        2. นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน กระบวนการเรียนวิชา IS ท่ีผลสัมฤทธิ์ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.64 
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        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับข้ันมัธยมศึกษา ท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.14 เทียบกับ ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น 
        4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ส่งผลให้นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มข้ึนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์   
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  
   6. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรมอนัดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้ โดยการจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เพื่อลดจำนวนขยะภายใน
โรงเรียน    โครงการพิธีไหว้คร/ูกิจกรรมสัมพันธพ์ีน่้องขาว-แดง   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (สภา
นักเรียน) เป็นต้น 
    7. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความเป็นไทย และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
     8. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้
ความแตกต่างของ ศาสนา เช้ือชาติ และวัฒนธรรม อย่างมีความสุข 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตัวแทนนักเรียน มีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประหมายโรงเรียนคำม่วง 
     2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น  เช่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
กิจกรรมชุมนุมทอผ้า  ชุมนุมเบเกอรี่ และจัดให้มีสายการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น  
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแบบเชิงรุก (Active Learning)  
ท่ีเช่ือมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น 
      4. ดำเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการขับเคล่ือนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ KM TEAMS  โดย
คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย  ทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี  ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและนักเรียนได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยใช้
โปรแกรม SESA ในการบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้
การบริหารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
      1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดการเรียนรู้รายวิชา IS ท่ีเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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      2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      3. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 
      4. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน  ด้วยการให้คำแนะนำ ช้ีแนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
      5. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จัดทำ PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  6. ครูมีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) เพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

 

จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1. ควรพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนควบคู่กันไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษา 
      2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากขึ้น  
      3. โรงเรียนควรจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบต่ำกว่าปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีดังนี้  
 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 วิชาภาษาอังกฤษ     
     มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ต 1.1 
  - มาตรฐาน ต 1.2 
  - มาตรฐาน ต 1.3 
  - มาตรฐาน ต 2.1 
  - มาตรฐาน ต 2.2  
  

 วิชาคณิตศาสตร์ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ค 1.1 
  - มาตรฐาน ค 1.2 
  - มาตรฐาน ค 1.3 
  - มาตรฐาน ค 2.1 
  - มาตรฐาน ค 2.2 
  - มาตรฐาน ค 3.1 
 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 วิชาภาษาอังกฤษ     
     มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ต 1.1 
  - มาตรฐาน ต 1.2 
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  - มาตรฐาน ต 1.3 
  - มาตรฐาน ต 2.1 
  - มาตรฐาน ต 2.2 
  - มาตรฐาน ต 3.1 
  - มาตรฐาน ต 4.1 
  - มาตรฐาน ต 4.2 
 

 วิชาคณิตศาสตร์ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ค 1.2 
  - มาตรฐาน ค 1.3 
  - มาตรฐาน ค 3.1 
  - มาตรฐาน ค 3.2 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิขาท่ีตนสอน
หรืองานท่ีตนเองรับผิดขอบ และสามารถเล่ือนหรือมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

       2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการกำกับติดตามอย่างชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละงาน 

 3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
 4. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
อันเนื่องมาจากการประดิษฐ์คิดค้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ความสนใจ 
ความถนัด ความต้องการและศักยภาพท่ีแตกต่างของผู้เรียน 
 5. ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
 
 

3. ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1. ควรจัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีไม่พึงประสงค์  โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการกำหนดเวลาท่ีชัดเจน 
     2. ควรจัดหาส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอ  โสตทัศนอุปกรณ์ท่ี
จำเป็นให้ครบทุกห้องเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
         2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
  ช่ือโรงเรียนคำม่วง  สถานท่ีต้ัง 187 หมู่ 4  บ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46180  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 0-4387-9050   
โทรสาร 0-4387-9335  E-mail : Khammuang@obec.go.th  Website : http//www.kmschool.ac.th  
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีเนื้อที  69 ไร่ 2 งาน 22.8 ตารางวา  เขตพื้นท่ี
บริการท่ัวไป 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนคำม่วงได้รับการจัดต้ังเมื่อวันท่ี  2  มกราคม  พ.ศ. 2518  โดยมีนายสถิต จิตจักร เป็นครูใหญ่คนแรก  
มีครูบรรจุครั้งแรก  3  คน  เปิดสอนช้ัน  ม.ศ.1  ครั้งแรกเมื่อวันท่ี  2  มิถุนายน 2518  มีนักเรียน  2  ห้องเรียน  
จำนวนนักเรียน  67  คน 
  ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เข้าโครงการมัธยม เพื่อพัฒนาชนบท  
(มพช.) รุ่นท่ี 1 และในปีการศึกษา  2529  ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
จำนวน  2 ห้องเรียน  
  ปีการศึกษา  2546 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันและได้ผ่านการประเมินเพื่อ
รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
  ปัจจุบัน โรงเรียนคำม่วง มีครู 59 คน พนักงานราชการ 3 คน และลูกจ้างสายงานสอน 5 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน 6 คน นักเรียน 38 ห้องเรียน  จำนวน 1,363 คน  โดยมนีายอัคเรศศ์  ป้องกัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 

mailto:Khammuang@obec.go.th
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 นายอัคเรศศ์  ป้องกัน วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ 09-4351-9824  E-mail : Akarasepongkan@gmail.com. ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่    
9  พฤศจิกายน  2563  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  1  ปี  5 เดือน 
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน  3  คน  
 2.1 นางบุศรา  พลเชียงสา  โทรศัพท์ 08-8561-6433 E-mail : bphonchiangsa@gmail.com    
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขา  การบริหารการศึกษา  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
 2.2 นางวรรณิภา เคนมี  โทรศัพท์ 08-1117-1492  E-mail : wan.nipa1@hotmail.com          
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2.3 นายสุขสันต์  สารบรรณ์  โทรศัพท์ 09-2905-1568 E-mail : Sooksan.mukdawit@gmail.com วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน  
 3.1 นายประสงค์  เทียบจันทึก  โทรศัพท์  08-5456-2775  E-mail : krunoi1973@gmail.com      
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
สาขา  คณิตศาสตร์  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

2. แนวทางการจัดการศึกษา 
 เป้าหมายหลัก 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครูแลผู้เรียนให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล และก้าวสู่ความเป็นพลโลก 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ เป็นผู้นำการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และสืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงามของสถานศึกษาและประเทศชาติ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรู้มี

ทักษะเช่ียวชาญตรงตามสาขาวิชา 
7.มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดค่านิยมองค์กร KM TEAMS อย่างยั่งยืน 

 

    ปรัชญาการศึกษา  กยิรา เจ กยิรา เถนัง   ทำอะไร ทำจริง 
 

 วิสัยทัศน์   
  “ภายในปี 2567 โรงเรียนคำม่วง เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

mailto:Akarasepongkan@gmail.com
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่า

เทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
 

 เอกลักษณ์ 
“ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 
 

 อัตลักษณ์ 
“วิชาการดี  มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมนำคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี” 

 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2564) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 1,392     คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน    1,392  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
  

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับช้ันของปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

ม.1 7 110 141 251 

ม.2 7 103 133 236 

ม.3 6 133 136 269 

รวม 20 346 410 756 

ม.4 7 88 161 249 

ม.5 6 76 136 212 

ม.6 5 75 100 175 

รวม 18 239 397 636 

รวมทั้งหมด 38 586 807 1,392 
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4. ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร(คน) 

รวม(คน) 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
-  ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
-  รองผู้อำนวยการ - - 3 - 3 
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 5 - 5 
2. ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

-  ครูระดับมัธยมศึกษา - 34 25 - 59 
-  ครูอัตราจ้าง(สัญญา
ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป) 

- 3 1 - 4 

- พนักงานราชการ - 2 1 - 3 
    - ครูต่างชาติ - 1 - - 1 
    - ครูผู้ทรงคุณค่า  1 - - 1 

รวม - 41 27 - 68 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร(คน) 

รวม(คน) 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

3. บุคลากรสายสนับสนุน 
-  เจ้าหน้าท่ี 1 - - - 1 
-  ลูกจ้าง 5 - - - 5 

รวม 6 - - - 6 
 

สรุปอัตราส่วน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมัธยมศึกษา 
  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ 20 : 1 
  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ  36 : 1 
  มีจำนวนครู  ครบช้ัน   ครบช้ัน    ไม่ครบช้ัน   
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียคาบ : สัปดาห์ เท่ากับ 18 คาบต่อสัปดาห์ 
*หมายเหตุ การนับจำนวนจำนวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพาะผู้ท่ีทำสัญญาต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
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ตารางสรุปจำนวนครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ตารางที่ 3 รายช่ือบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่งวิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิชาเอก 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 นายสามารถ  สวัสดี ครู/คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ 
2 นางรุ่งฤดี  คำจันทร์ดี ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

3 นายฐิติสิทธ  นิลโสม ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

4 นางนันทา มีฤทธ์ิ ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

5 นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล ครู/คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารศึกษา 

6 นางสาวอรวดี  ศรีบัว ครู/คศ.3 ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 

7 นายทับ  ภูหนองโอง ครู/คศ.2 วท.บ ฟิสิกส์ 

8 นายกนกดารินทร์  คะอังกุ ครู/คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร ์

9 นายชวกฤษ  นาจันทัด ครู/คศ.1 ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10 นางสาวออนวดี  สันประภา ครู/คศ.1 วท.บ เคมี 

11 นางสาวอาภาพร  กั้วพรม ครู/คศ.1 วท.ม. เคมีศึกษา 

12 นางสาวนลิน  พลโคกก่อง ครู/คศ.1 กศ.ม. ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

13 นางสาวพรเพ็ญ  โยธาฤทธ์ิ ครู/คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา 

14 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ณิชญาภรณ์  สีสัน ครู/คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

15 นางสาวชลลดา  ศรีทวีกาศ ครู/คศ.1 ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

16 นางสาวอนัญญา  วีรัคุณ ครู/คศ.1 ค.บ. ชีววิทยา 

17 นางสาวแววดาว  ศรีบ้านโพน พนักงานราชการ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

18 นายอรรถวิทย์  ปาระภา พนักงานราชการ ค.บ. ชีววิทยา 

คณิตศาสตร์ 
1 นางนริศรา  โพนเฉลียว ครู/คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
2 นางจินตนา  สวัสดี ครู/คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
3 นางสาวสุนิจ  วิลาศรี ครู/คศ.3 ศน.ม. การจัดการศึกษา 

4 นางสาวจิรภา  ภูพันนา ครู/คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
5 นายสิทธิชัย  ภูพาที ครู/คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
6 ว่าท่ี ร.ต.บรรพต  ขาวสลับ ครู/คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
7 นายสุทธิเกียรติ  สาระโภค ครูผูช้่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา 
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ตารางที่ 3 รายช่ือบคุลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่งวิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 
ภาษาไทย 

1 นางสาวทิพย์อุทัย  ชาคำเรือง ครู/คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

2 นางเกษรินทร์  ดลอารมณ์ ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 

3 นายถวิล  ดลอารมณ์ คร/ูคศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 

4 นายทำเนียบ  คะอังกุ ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 

5 นางสาวทิพวรรณ์  ทองทวี ครู/คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

6 นายธีรธาร  โทไกรษร ครู/คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

7 นางภัทรกันย์  บรรเทา ครู/คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 

8 นางสาวภาสุณีย์  คำพันธ์ ครู/คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 
1 นางสาวรัตนพร  คำมูลนา ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 นายจักรี  ชมภูศรี ครู/คศ.2 กศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 

3 นางสาวสุวจี  ภูหนองโอง ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
4 นางวายุพิษย์  นาสงวน ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

5 นางสาวนตชา  จันทะหงษ์ ครู/คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

6 นางสาววิภวาณี  โพนะทา ครู/คศ.3 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

7 นางสาวโชติกา  ภูมิศาสตร์ ครู/คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

8 นางสาวกาญจนา  ศิริภักด์ิ ครู/คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

9 นางสาวดนิตา  แก้วคำจันทร์ ครู/คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
10 นางสาววินิจฉัย  เขตจำนันต์ ครู/คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

11 นางสาวจุฑาวรรณ  พันธุกูล ครูผูช้่วย กศ.บ. ภาษาจีน 

12 นางสาวมัทนา  เชยชมศรี ครอูัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาจีน 

13 นางสาวพัชรินทร์  ประวันนวล ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาจีน 

14 Ms. Nake  Fuam  Christabel ครูอัตราจ้าง   

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางอิ่มทอง  ปัญญา ครู/คศ.3 กศ.ม. การสอนสิ่งแวดล้อม 

2 นางสาวน้ำฝน  สาโยธา ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
3 นางเยาวเรศ  ปิ่นขจร ครู/คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
4 นายปารมี  เขาวงษ์ ครู/คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
5 นายวรวัฒน์  มงุคุณ ครู/คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา 

6 นายณัฏฐวี  เนมิน ครู/คศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา 

7 นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา ครู/คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 

8 นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี ครู/คศ.1 ศษ.บ. รัฐศาสตร์ 
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ตารางที่ 3 รายช่ือบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่งวิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 นางสาวปาริจิตรา  โทไข่ษร ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
10 นางมลิวัลย์  เทียบจันทึก ครูอัตราจ้าง ค.ม. สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายประกาศิต  ฉายจรัส ครู/คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นายพงศ์ศักด์ิ  พันสุข คร/ูคศ.1 ค.บ. พลศึกษา 

3 นายวชิรวิทย์  ทิพย์วงศา ครูผูช้่วย ค.บ. พลศึกษา 

4 นายพฤกษ์ไพบูรณ์  ขันธุแสง ครูผูช้่วย ศษ.บ พลศึกษา 

5 นายคมสันต์ิ  หาระทา พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา 

ศิลปะ 
1 นายศราวุธ  ศรีสวัสด์ิ ครู/คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นายปัญญา  มีฤทธ์ิ ครู/คศ.3 กศ.ม. ดนตรีศึกษา 

3 นางเกศสุดา  ไชยศรี ครู/คศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

การงานอาชีพ 
1 นายทรงวุฒิ  คำสงค์ คร/ูคศ.2 กศ.บ. เกษตรศาสตร์ 

2 นางสาวญาดา  แสงศิริทองไชย ครู/คศ.1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 

3 นางประเทือง  ปาระภา ครูผู้ทรงคุณค่า/คศ.3 กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนข้าราชการครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และวุฒิทางการศึกษาปีการศึกษา 2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 
วิทยาศาสตร์และเทโนโลยี 5 11 - 7 9 
คณิตศาสตร์ 2 4 - 5 1 
ภาษาไทย 3 5 - 5 3 
ภาษาต่างประเทศ 1 10 - 7 4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 6 - 5 4 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 - - 3 1 
ศิลปะ 2 1 - - 3 
การงานอาชีพ 1 1 - 2 - 

        รวม 21 38 - 34 25 
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว(ครูอัตราจ้าง) โรงเรียนคำม่วง ปีการศึกษา 2564 
 
 

 

 

ประเภท 
บุคลากรทางการศึกษา 

ชาย หญิง       รวม 
ครูชาวต่างชาติ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง(ปฏิบัติการสอนและสำนักงาน) - 4 4 
พนักงานราชการ 2 1 3 

                รวม 2 6 8 
 

* หมายเหตุ การนับจำนวนครูทุกระดับให้นับเฉพาะครูและครูอัตราจ้าง (สัญญาต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป) เท่านั้น 
 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามรายวิชา  
 5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 

แผนภูมิ 1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปี 3 
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 

 
 
 

แผนภูมิ 2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปี 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง หมายเหตุ 
2563 2564 

ภาษาไทย 52.20 53.17 + 0.97  
ภาษาอังกฤษ 30.34 28.42 - 1.92  
คณิตศาสตร์ 23.02 21.64 - 1.38  
วิทยาศาสตร์ 30.19 30.23 + 0.04  

เฉลี่ยรวม 33.93 33.37 - 0.56  
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ตารางที ่7 แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียน 

 

 
 
 

แผนภูมิ 3 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง หมายเหตุ 
2563 2564 

ภาษาไทย 39.09 49.11 + 10.02  
สังคมศึกษา 33.34 37.26 + 3.92  
ภาษาอังกฤษ 23.55 20.63 - 2.92  
คณิตศาสตร์ 20.57 20.48 - 0.09  
วิทยาศาสตร์ 28.54 29.19 + 0.65  

เฉลี่ยรวม 29.02 31.33 + 2.32  
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แผนภูมิ 4  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

 

 
 

แผนภูมิ 5 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
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แผนภูมิ 6  แสดงค่าร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป   
              ปีการศึกษา 2564 
 

7. ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
ตารางที่ 8 งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 
- ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 

 
193,500.00 

เงินงบประมาณ 
- ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีนฯ 

 
193,500.00 

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,440,000.00 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,440,000.00 

เงินนอกงบประมาณ 9,316,440.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,483,220.00 

เงินอื่นๆ(ระบุ) 
- เงินค่าอินเตอร์เน็ต 
- เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 1 ปีการศึกษา 
- เงินโครงการช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ 
- เงินต้านยาเสพติด 

 
14,913.74 

1,308,000.00 
2,788,000.00 

 
5,000.00 

งบอื่นๆ(ระบุ) 
- ค่าหนังสือ 
- ค่าเครื่องแบบ 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- เงินค่าอินเตอร์เน็ต 
- เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 1 ปีการศึกษา 
- เงินโครงการช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ 
- เงินต้านยาเสพติด 

 
1,410,000.00 
641,357.00 
608,770.00 
14,913.74 

1,308,000.00 
2,788,000.00 

 
5,000.00 

รวมรายรับ 15,065,853.74 รวมรายจ่าย 14,892,760.74 
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8. ข้อมูลทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ 
 อาคารเรียนถาวร จำนวน 3  หลัง อาคารช่ัวคราว จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน จำนวน 3  หลัง ส้วม 5 หลัง สนาม
ฟุตบอล 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม   
 

 1) ห้องสมุดมีขนาด  280  ตารางเมตร จำนวนหนงัสือในห้องสมุด 6,649  เล่ม การสืบค้นหนังสือและ        
การยืม-คืน ใช้ระบบ Lily 
 จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 400  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 35.52 ของ
นักเรียนท้ังหมด  
 2) ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน        5       ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน        2       ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน       1       ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์    จำนวน       1       ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์    จำนวน   54   เครื่อง 
 - ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จำนวน   41   เครื่อง 
 - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน    10   เครื่อง 
 - ใช้ในสำนักงาน จำนวน     3   เครื่อง 
 จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 500 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
39.43 ของนักเรียนท้ังหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จำนวน  51  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2564 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
6. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม 
7. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
8. ห้องเบเกอรี่ 

2,000 
1,500 
1,000 
4,000 
1,000 
2,000 
1,400 
2,000 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 
  

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 
1. ห้องสมุดประชาชน 
2. ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน 
3. แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์บ้านดินจ่ี 
4. แหล่งโบราณคดีบ้านโนนค้อ 
5. พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
6. วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน 
7. แหล่งไม้กลายเป็นหินบ้านคำสมบูรณ์ 
8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูพาน 
9. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลนาบอน 
10. โรงพยาบาลคำม่วง 
11. สถานีตำรวจภูธร อำเภอคำม่วง 

500 
10 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
5 
30 
20 

       
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
         6.1) บคุลากรจากโรงพยาบาลคำมว่ง ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย การศึกษาต่อและอาชีพ สถิติ
การให้ความรู้  2  ครั้ง/ป ี
          6.2) บุคลากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอคำม่วง ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ภัยยาเสพติด วินัยจราจร 
การศึกษาต่อและอาชีพ สถิติการให้ความรู้  2  ครั้ง/ป ี
 

9. สภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  
มีไร่อ้อย สวนพุทรา สวนยางพารา และร้านค้า อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ และทำนา  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ บุญบั้งไฟ ผ้าไหมแพรวา 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว  ประมาณ  30,000  บาท/ปี  จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 5 คน 
 

10. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนคำม่วง  (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน 
สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ
ทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึง่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) โรงเรียนคำม่วง มีดังนี ้
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 10.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 จากการร่วมมือกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนคำม่วง โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมาย (STEP)   
 10.1.1 ด้านสังคมวัฒนธรรม (Social – cultural Factors : S)  ถือเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ 
โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตอำเภอคำม่วง ซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนชนบท อยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพา
อาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และปฏิบัติตามครรลองครองธรรมของศาสนาท่ีนับถือ มีแหล่งเรียนเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้  ผู้ปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน จึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนคำม่วง ผู้ปกครอง
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่วนปจัจัย
ท่ีเป็นอุปสรรคในการ จัดการศึกษาคือ ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพท่ีไม่มั่นคง มีฐานะยากจน ครอบครัวหย่าร้างและ 
ต้องย้ายท่ีอยู่เพื่อประกอบอาชีพบ่อยๆ ทำให้นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติหรือผู้สูงอายุ เกิดคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร 
ส่งผล กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตลอดจนปัญหาด้านสังคมท่ี
ทำให้ นักเรียนอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเกี่ยวข้อง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น 

10.1.2 ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) เป็นโอกาสมากกว่า เพราะโครงสร้างพื้นฐานและการ
แพร่กระจายของเทคโนโลยีในชุมชนไม่ว่าจะ เป็นโทรศัพท์ ไฟฟ้า และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การเข้าถึง
เทคโนโลยีของนักเรียนและผู้ปกครองทำได้ง่ายและสะดวก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารสามารถนำมาใช้ประโยชน์ท้ังในการบริหารจัดการ การ ให้บริการและการพัฒนาการศึกษาให้มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการติดต่อส่ือสาร  ส่วนอุปสรรค คือ เครื่อมือส่ือสาร
ทางเทคโนโลยี มีราคาสูง ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถจัดหาให้บุตรหลานได้ อีกท้ังสัญญาณระบบเครือข่าย
ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี  และกระแสไฟฟ้าของอำเภอคำม่วง ขดัข้องเป็นประจำจึงทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร 

10.1.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)  ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง รายได้ของผู้ปกครองมาจากการประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน อาชีพเสริม ได้แก่ การ
ทอผ้าไหมแพรวา และรับจ้างท่ัวไป โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ
รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  
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10.1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and legal Factors : P) โรงเรียนดำเนินตามนโยบายโดย
วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามหลักกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกท้ังนโยบาย
ต้นสังกัดมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน  (External Environment) 
 โอกาส  สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนคำม่วงนั้น มีสภาพเป็นโอกาสท่ีเอือ้ต่อการบริหารงาน  ซึ่ง

ได้แก่ โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือการทอผ้าไหมแพรวาท่ีมีช่ือเสียง อันเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
สำคัญของนักเรียน  ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ปกครองมีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนต่อ  ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีรายได้จากการประกอบอาชีพ โดยรัฐมีนโยบาย
ไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษา และชุมชนสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดี  ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนรว่มและสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 อุปสรรค  อุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนคือ ชุมชนบางส่วน 
มีความเช่ือและค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในเมือง  การคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร   
มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนบางส่วนยังใช้ส่ือเทคโนโลยีไม่เหมาะสม  ด้านเศรษฐกิจ  ผู้ปกครองมี
รายได้ต่ำ  มีปัญหาการแตกแยกของครอบครัว ในส่วนของปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย นโยบายภาครัฐในการ
จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา  
 
 10.2 สภาพแวดล้อมภายใน 

 สภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบาย  การบริการ  และผลผลิต  
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร  ประสิทธิภาพทางการเงิน  ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  และการบริหารจัดการ (2S 4M) ซึ่ง
สรุปผลได้ดังนี้ 

 10.2.1 โครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1)  ถือเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ โรงเรียน 
คำม่วง มีโครงสร้างการบริหาร ท่ีชัดเจน ครอบคลุม มีระเบียบกฎเกณฑ์ชัดเจน มีการกระจายอำนาจ 
การบริหาร  มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการเป็นหัวหน้างานในแต่ละฝ่าย ประเด็นท่ี เป็น
จุดอ่อน คือ นโยบายจากต้นสังกัดบางครั้งเป็นนโยบายเร่งด่วนจึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกท้ังการปรับเปล่ียนผู้บริหารสถานศึกษาบ่อยครั้ง จึงทำให้การพัฒนาการศึกษาใน
สถานศึกษาในสถานศึกษาไม่ ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 

10.2.2 บริการและผลผลิต ( Service and Products : S2 )  โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตามศักยภาพเป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียน พัฒนากิจกรรม สร้างคุณลักษณะของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณธรรม นำส่ือ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ท่ีทันเหตุการณ์บนพื้นฐานของ พลเมือง
ไทยและพลโลก จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลเน้นสภาพความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมท้ัง พัฒนา
ความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท่ีตรงตามศักยภาพ  ทำให้ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนคำม่วง  ถึงแม้จะมีจุดอ่อน คือ ผู้เรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย ขาดจิต
สาธารณะในการช่วยเหลือสังคม  อีกท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบางรายวิชาไม่พัฒนาตามเป้าหมาย และ
นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำการทดสอบระดับชาติ  
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10.2.3 บุคลากร  ( Man : M1 )   ด้านบุคลากร โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอ ส่วนใหญ่
เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ และ ร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้ดี ครูและบุคลากรมีความศรัทธาในวิชาชีพ  ครู
ส่วนมากมีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี สอนตรงตามสาขาวิชา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรักและสามัคคีเป็นเอกภาพ ทำงานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบ มุ่งมั่นเสียสละ และทุกคนมีขวัญ กำลังใจในการทำงานดี จึงเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน แม้ว่าการแบ่ง
ภาระงานพิเศษอื่น ๆ ไม่เท่าเทียมกัน บางคนมีหน้าท่ีพิเศษมาก ทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการจัดการเรียนการสอน 

10.2.4 ประสิทธิภาพทางการเงิน  ( Money  : M2 ) การบริหารงบประมาณ มีระบบบริหารจัดการในรูปแบบ
การกระจายอำนาจ มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส โดยมีแผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือกำกับ ควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของทุกฝ่าย/งานมากท่ีสุด ประกอบ
กับงบประมาณท่ีได้รับ จัดสรรค่อนข้างจะเพียงพอ นอกจากนั้นยังได้ระดมจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม จึง
เป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน แม้ว่าการจัดสรรงบประมาณจะได้รับช้าไปบ้าง  

10.2.5 วัสดุทรัพยากร  ( Material  : M3 ) โรงเรียนมีอาคารเรียน ท่ีใช้จัดเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สำนักงาน และห้องบริการอื่น ๆ เพียงพอและได้มาตรฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และ
ระบบไอซีที มีจุดบริการสัญญาณอินเตอร์ท่ีเพียงพอ เอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเป้า
หมายความต้องการ จึงเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ถึงแม้ส่ือ ด้านเทคโนโลยีประจำห้องเรียนยังไม่เพียงพอ อีกท้ัง
ชำรุดเสียหายตามการใช้งานเป็นเวลานานขาดการบำรุงรักษา การจัดเก็บไม่เป็นระบบ 

10.2.6 การบริหารจัดการ ( Management  : M4 ) ถือว่าเป็นจุดแข็ง กล่าวคือ ผู้บริหารมี ภาวะผู้นำ มีการ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล มีความรู้และมีเทคนิคในการบริหารจัดการศึกษา เน้นทีมงานหรือองค์คณะ
บุคคลทำให้การตัดสินใจรัดกุม เปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน มี ผลต่อการส่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาทุกๆ ด้าน   แต่
ก็มีจุดอ่อนในเรื่องการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลขาดการเช่ือมโยง
ข้อมูล 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (Internal Environment) 
1. จุดแข็ง   สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน  มีปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  จุดแข็ง 

ท่ีเด่นชัดหลายประเด็นของโรงเรียนคำม่วง  คือ  โครงสร้างและนโยบายท่ีมีการจัดระบบงานอย่างชัดเจน  จัดวางตัว
บุคลากรอย่างเหมาะสม จัดระเบียบกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน    ปัจจัยด้านผลผลิตมีการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  อาชีพ  ภาษา และคอมพิวเตอร์  ซึ่งคณะครู-อาจารย์ได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ  ผลิตส่ือการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาผู้เรียน  การบริหารงบประมาณมีคุณภาพ  สภาพทางด้านการเงินมีความคล่องตัวเอื้อต่อการพัฒนางาน  
การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานและโครงการท่ีกำหนด 

 2. จุดอ่อน  สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีเป็นประเด็นปัญหา คือด้านการบริหารจัดการท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาน้อย  นักเรียนขาดจิตสำนึกในการรักษาสมบัติส่วนรวม ขาดระเบียบวินัย  ส่งผลต่อความ
ประพฤติ และมีส่วนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ครูปฏิบติังานหลายหน้าท่ี  ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  ชำรุด ไม่
เพียงพอ  
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เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปรากฏว่า  โรงเรียนคำม่วง  อยู่ในตำแหน่ง  “ดาวรุ่ง 
(STARS)”  ในลักษณะ เอื้อและแข็ง  นั่นหมายถึง การมีสภาพแวดล้อมภายนอกเปน็โอกาสและสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็ง  ซ่ึงเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
 

สถานภาพของโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนด้านสังคมวัฒนธรรม พบว่าเป็น โอกาส โดยชุมชนให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนด้านเทคโนโลยี พบว่าเป็น โอกาส โดยเทคโนโลยี เอื้อต่อ
การเรียนการสอน การผลิตส่ือ และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนด้านเศรษฐกิจพบว่าเป็น โอกาส เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนด้านกฎหมายและการเมือง พบว่าเป็น โอกาส เอื้อต่อ
การบริหารงานและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน  (2S 4M) 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนด้านโครงสร้างและนโยบายพบว่าเป็น จุดแข็ง   
โดยโรงเรียนมีการบริหารงานตามโครงสร้างท่ีเหมาะสม   
 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนด้านการบริการและผลผลิตนโยบายพบว่าเป็น จุดแข็ง  
โดยมีคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีอันพึงประสงค์ส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงาม 
 3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนด้านบุคลากร  พบว่าเป็น  จุดแข็ง  บุคลากรมีความ
เข้มแข็ง รับผิดชอบต่อหน้าท่ีเป็นอย่างดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนด้านการเงิน  พบว่าเป็น จุดแข็ง  มีระบบบริหารการเงินท่ี
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 5. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี  พบว่าเป็น จุดแข็ง  ด้าน
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมสวยงามเป็นระเบียบ  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
 6. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ พบว่าเป็น จุดแข็ง    
มีระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ การกระจายอำนาจ ขวัญและกำลังใจของบุคลากรท่ีดี 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
5 

(ยอด
เย่ียม) 

4 
(ดีเลิศ) 

3 
(ดี) 

2 
(ปาน
กลาง) 

1 
(กำลัง
พัฒนา) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน √     

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ √     

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

√ 
    

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา
และผลจากการดำเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็น จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ัง แนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 
 

จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   1. นักเรียนทุกระดับช้ัน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
        2. นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน กระบวนการเรียนวิชา IS ท่ีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึน้ไป  
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับข้ันมัธยมศึกษา ท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.14 เทียบกับ ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 สูงขึน้ 
        4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ส่งผลให้นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มข้ึนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์   
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  
   6. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรมอนัดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้ โดยการจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เพื่อลดจำนวนขยะภายใน
โรงเรียน    โครงการพิธีไหว้คร/ูกิจกรรมสัมพันธพ์ีน่้องขาว-แดง   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา (สภา
นักเรียน) เป็นต้น 
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    7. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความเป็นไทย และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
     8. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้
ความแตกต่างของ ศาสนา เช้ือชาติ และวัฒนธรรม อย่างมีความสุข 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตัวแทนนักเรียน มีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประหมายโรงเรียนคำม่วง 
     2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น  เช่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
กิจกรรมชุมนุมทอผ้า  ชุมนุมเบเกอรี่ และจัดให้มีสายการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น  
      3. ดำเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการขับเคล่ือนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ KM TEAMS  โดย
คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย  ทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี  ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและนักเรียนได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยใช้
โปรแกรม SESA ในการบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้
การบริหารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแบบเชิงรุก (Active Learning)  
ท่ีเช่ือมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น 
      2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดการเรียนรู้รายวิชา IS ท่ีเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
      3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      4. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
      5. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน  ด้วยการให้คำแนะนำ ช้ีแนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
      6. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จัดทำ PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  7. ครูมีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) เพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
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จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 1. ควรพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนควบคู่กันไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
สถานศึกษา 
      2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากขึ้น  
      3. โรงเรียนควรจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบต่ำกว่าปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีดังนี้  
 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 วิชาภาษาอังกฤษ     
     มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ต 1.1 
  - มาตรฐาน ต 1.2 
  - มาตรฐาน ต 1.3 
  - มาตรฐาน ต 2.1 
  - มาตรฐาน ต 2.2  
  

 วิชาคณิตศาสตร์ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ค 1.1 
  - มาตรฐาน ค 1.2 
  - มาตรฐาน ค 1.3 
  - มาตรฐาน ค 2.1 
  - มาตรฐาน ค 2.2 
  - มาตรฐาน ค 3.1 
 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 วิชาภาษาอังกฤษ     
     มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ต 1.1 
  - มาตรฐาน ต 1.2 
  - มาตรฐาน ต 1.3 
  - มาตรฐาน ต 2.1 
  - มาตรฐาน ต 2.2 
  - มาตรฐาน ต 3.1 
  - มาตรฐาน ต 4.1 
  - มาตรฐาน ต 4.2 
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 วิชาคณิตศาสตร์ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนา  
  - มาตรฐาน ค 1.2 
  - มาตรฐาน ค 1.3 
  - มาตรฐาน ค 3.1 
  - มาตรฐาน ค 3.2 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิขาท่ีตนสอน
หรืองานท่ีตนเองรับผิดขอบ และสามารถเล่ือนหรือมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

       2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการกำกับติดตามอย่างชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละงาน 

 3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึน้ 
 4. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
อันเนื่องมาจากการประดิษฐ์คิดค้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ความสนใจ 
ความถนัด ความต้องการและศักยภาพท่ีแตกต่างของผู้เรียน 
 5. ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
 
 

3. ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1. ควรจัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีไม่พึงประสงค์  โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการกำหนดเวลาท่ีชัดเจน 
     2. ควรจัดหาส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอ  โสตทัศนอุปกรณ์ท่ี
จำเป็นให้ครบทุกห้องเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
         2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 โรงเรียนคำม่วง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบส่ี เมื่อวันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเย่ียม 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเย่ียม 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนได้รับการเอาใจใส่จาก
คณะครู ผู้บริหารในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครองตลอดจน
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องให้ความรู้ช่วยเหลือและป้องกันปัญหาอย่างเข็มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สถานศึกษามีจุดเด่นท่ีสำคัญ ท่ีส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสถานศึกษา คือ วัฒนธรรม  
องค์กร ท่ีบุคลากรทุกฝ่ายมีการทุ่มเทเสียสละเพื่อการทำงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเต็มท่ี อดีต ผู้บริหาร 
และอดีตครูของสถานศึกษาผูกพันกับองค์กร กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนา สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และประการสำคัญ ผู้บริหารเป็นต้นแบบท่ีดีของความมีจิตสาธารณะ ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการยกย่องและให้เกียรติครู และมีการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรครู อย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

1. ครูมีความทุ่มเทเสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านจิตสาธารณะและได้รับความร่วมมือจาก  
ผู้ปกครอง ในการร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน  

2. ครูดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรม  
ต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานกำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดด้านจัดการสภาพแวดล้อมและระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ  
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องนกัเรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

4. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบัติจริงและตามความต้องการของ
ชุมชนและปฏิบัติจริงตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
จุดที่ควรพัฒนา  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงขึ้น  
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. พัฒนาสภาพบริบท และส่ิงแวดล้อมให้มีความสะอาด และสวยงามมากขึ้น ให้เป็นแหล่ง  

เรียนรู้ท่ีน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

1. ครูควรนำเทคโนโลยี การใช้บริการจากการใช้ห้องสมุด ส่ือ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง ครูพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และความสามารถ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่ือ ห้องสมุด ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

2. โรงเรียนควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากท่ีพบ
ครูบางส่วนยังไม่สามารถทำวิจัยในช้ันเรียนได้สมบูรณ์แบบ สำนักงานเขตพื้นท่ีควรมีการการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึง และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาควรมีการจัดต้ังชมรม 
กลุ่มสนใจ ทีมนักวิจัยเพื่อเป็นเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกนั ท้ังด้านความรู้ ส่ือ อุปกรณ์และวิธีการท่ี
เหมาะสมและทันสมัย จะช่วยให้การวิจัยของครู 
ข้อเสนอแนะ  
ด้านคณุภาพของผู้เรียน  

1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างหรือโรงเรียน
ต้นแบบในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้ครบวงจร เช่น การทำเบเกอรี่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การ
ขยายยอดจำหน่ายและการพัฒนาแพ็คเก็จให้มีความทันสมัย  

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาจนเป็นต้นแบบ เช่น 
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  

3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการอย่างต่อเนื่องสู่ระดับชาติและนานาชาติ  
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของครูและบุคลากรให้มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

สถานศึกษาพัฒนาการคุณภาพศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ระดับยอดเย่ียม เนื่องจาก ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด กระบวนการ และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเช่ือถือกระบวนการเรียนการสอนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
เหมาะสมกับระดับช้ัน และวัย ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
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ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 41.92 มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 85.63 ผลประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 81.27 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ำหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมาต่าง ๆ มีสุนทรียภาพในด้านศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา นันทนาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ี
ดีของโรงเรียน รวมทั้งรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา และเนื่องจากสถานศึกษามีปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดเด่นท้ังด้าน
ผู้บริหาร และบุคลากรครู และมีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส คือ การยอมรับ จากต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอื่น ๆ และ
ความเช่ือถือศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษา จึงควรถอดบทเรียนความสำเร็จในการรักษามาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน(O-NET) จัดทำเป็นนวัตกรรม ต้นแบบของความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
ศึกษาจุดควรพัฒนาเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ท่ีท้าทายให้ถึงจุดสูงสุดโดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
ของเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
- วงดนดรีวงโยธวาทิต  

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผลการดำเนินงาน  

สถานศึกษาสถานศึกษากำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกนัของบุคลากรมีการแต่งต้ังคณะทำงานและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการรายงานและสรุปผลการดำเนินงานทุกโครงการและกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ ในรูปแบบ KM TEAMS พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและ
มีความต่อเนื่องในการพัฒนาผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชนทุกฝ่ายเช่ือมั่นในคุณภาพของผู้เรียน  

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการส่ือสารด้วยภาษาจีน ฝรั่งเศส ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีความสามารถในการอภิปราย และแก้ปัญหาในสถาณ
การณ์ต่างๆจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การแข่งขันทางวิชาการต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากการทอผ้าแพรวา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบลายผ้าแพรวา การจัดทำโครงงาน 
การเรียนรู้วิชาชีพตามแผนการเรียน เช่น การทำเบเกอรี่ การทำเกษตร  

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ การส่ือสาร การขายผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ท่ีเป็นผลผลิตของผู้เรียนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการทำงานมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงและมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆท้ังด้านศาสนา
และงานบุญประเพณี เช่น บุญบั้งไฟ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา กิจกรรมจิตอาสาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนรู้จักยอมรับความแตกต่างปรับตัวได้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม มีสุขภาวะทางร่างกายและ
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จิตสังคม มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา ได้รับการป้องกันปัญหายาเสพติด และการขับขี่มอเตอไซค์ซิ่
งจากหน่วยงาน สภอ.คำม่วง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องท้ังภายในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาสรุปการประเมินด้านท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น  

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนได้รับการเอาใจใส่จากคณะครู ผู้บริหารในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องให้ความรู้ช่วยเหลือและป้องกันปัญหาอย่างเข็มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน  

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สูงขึ้น  
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ข้อเสนอแนะ  
 1. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให่ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปญัญา โดยเฉพาะในระดับช้ันมะยมศึกษาตอนปลายท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับท่ีต่ำ 
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆให้เป็นแบบอย่างหรือโรงเรียน

ต้นแบบในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้ครบวงจร เช่น การทำเบเกอรี่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแพรวา เพื่อ
นำไปสู่การขยายยอดจำหน่ายและการพัฒนาแพ็คเก็จให้มีความทันสมัย  

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาจนเป็นต้นแบบ เช่น 
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  
 3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการอย่างต่อเนื่องสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 
ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการดำเนินงาน  

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีชัดเจน ติดแสดงตามอาคาร ป้ายนิเทศ สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2560 – 2563 และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 มีการกำหนดโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
กำหนดหัวหน้าแต่ละฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ในการบริหารงานวิชาการ กำหนดงานวิชการ งาน
วัดผล และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดขอบข่ายงานวิชาการ เช่นงานหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ งานส่ือนวัตกรรม งานวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพ งานประกันคุณภาพ งานนิเทศภายใน ฯลฯ จากการ
สังเกตและข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ใช้พื้นท่ีทุกส่วนอย่าง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ ป้ายนิเทศตามหน้าห้องเรียนทุกห้อง ตามอาคารเรียน 
สอดคล้องตามหน่วย/บทเรียน โดยครูเป็นผู้จัดทำโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ มีการติดอัตลักษณ์        
คำขวัญ กลอน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนชัดเจน มีการจัดแหล่งเรียนรู้ท้ังตามมุมต่างๆ ภายใน
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อาคาร และ แหล่งเรียนรู้ภายนอก ท้ังมุม/ห้องเรียนธรรมชาติ สวนวิทยาศาสตร์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ัง
แฟ้ม/เล่มสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรายงานต้นสังกัด  
 สถานศึกษามีผลสำเร็จยืนยันตามท่ีสถานศึกษาประเมินตนเอง การบริหารจัดการได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง มีความร่วมกันระดมทุนทรัพย์เพื่อพฒันาบริบทใน
สถานศึกษา มีเกียรติบัติและโล่ ท้ังด้านผลการสอบ O-NET และผลงานครูเชิงประจักษ์ รางวัลชนะเลิศ OBEC 
Awards จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
 สถานศึกษามีจุดเด่นท่ีสำคัญ ท่ีส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสถานศึกษา คือ วัฒนธรรมองค์กร ท่ี
บุคลากรทุกฝ่ายมีการทุ่มเทเสียสละเพื่อการทำงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง คณะกรรมการ 
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเต็มท่ี อดีต ผู้บริหาร 
และอดีตครูของสถานศึกษาผูกพันกับองค์กร กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนา สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และประการสำคัญ ผู้บริหารเป็นต้นแบบท่ีดีของความมีจิตสาธารณะ ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการยกย่องและให้เกียรติครู และมีการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรครู อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ  
 ผู้บริหารควรพัฒนาบทความความเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยนำผลการประเมินและข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ควรนำผลนิเทศการสอนไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ว่า 
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning มีครูในแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละเท่าไร ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคการสอนแบบใดบ้าง เช่น แบบแลกเปล่ียนความคิด 
แบบร่วมมือ แบบใช้เกม แบบโต้วาที แบบการเขียนบันทึก แบบโครงงาน ฯลฯ และควร นำข้อมูลสารสนเทศ และผล
การติดตามไปใช้เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ตลอดจน กระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับช้ันนำ
ผลการวัดและประเมินท่ีดำเนินการอยู่แล้วไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เป็นการประยุกต์และสร้าง
วัฒนธรรมการประเมินแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา เพื่อเตรียม
เด็กและเยาวชนยุคใหม่ให้ทันกับโลกในศตวรรษท่ี 21  
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาของชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
มีผลการประเมินสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเย่ียม ควรส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน และส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้รับรางวัล OBEC Awards มากขึ้น 
 

ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผลการดำเนินงาน  

สถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด กระบวนการ และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ กระบวนการจัดการเรียน การสอนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้โดยมีผลงานครู
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ระดับประเทศอยู่ตาม SAR ประกาศนียบัตร และโล่รางวัลท่ีได้จากการสังเกต/การสัมภาษณ์/ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
สรุปการประเมินด้านที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
จุดเด่น  

1. ครูมีความทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านจิตสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ใน
การร่วมมือกันพฒันาผู้เรียน  

2. ครูดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานกำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด ด้านจัดการสภาพแวดล้อมและระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  

3. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ครูควรนำเทคโนโลยี การใช้บริการจากการใช้ห้องสมุด ส่ือ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  
ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และความสามารถ ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่ือ ห้องสมุด ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. โรงเรียนควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากท่ีพบ
ครูบางส่วนยังไม่สามารถทำวิจัยในช้ันเรียนได้สมบูรณ์แบบ สำนักงานเขตพื้นท่ีควรมีการการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึง และมีการนิเทศติดตามอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาควรมีการจัดต้ังชมรม 
กลุ่มสนใจ ทีมนักวิจัยเพื่อเป็นเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกนั ท้ังด้านความรู้ ส่ือ อุปกรณ์และวิธีการท่ี
เหมาะสมและทันสมัย จะช่วยให้การวิจัยของครู  
ข้อเสนอแนะ  

สถานศึกษาพัฒนาการคุณภาพศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ระดับยอดเย่ียม เนื่องจาก ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด กระบวนการ และผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเช่ือถอื กระบวนการเรียนการสอนมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถตรงตามมาตรฐานของ
หลักสูตรเหมาะสมกับระดับช้ัน และวัย ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 41.92 มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 85.63 ผล
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 81.27 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มี
น้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมาต่าง ๆ มี
สุนทรียภาพในด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา นันทนาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน รวมทั้งรูจั้กบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา และเนื่องจากสถานศึกษามีปัจจัย
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ภายในท่ีเป็นจุดเด่นท้ังด้านผู้บริหาร และบุคลากรครู และมีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส คือ การยอมรับ จากต้นสังกัด 
หรือสถานศึกษาอื่น ๆ และความเช่ือถือศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษา จึงควรถอดบทเรียนความสำเร็จ
ในการรักษามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน(O-NET) จัดทำเป็นนวัตกรรม ต้นแบบของความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และศึกษาจุดควรพัฒนาเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ท่ีท้าทายให้ถึงจุดสูงสุดโดยกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์เชิงรุกของเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมโดยครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปลาง เป็นกิจกรรมท่ีดีควรพัฒนาให้

ต่อเนื่อง และรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านคู่กับชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

 

การประเมินความโดดเด่น 
ผลการประเมินความโดดเด่น 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

วงดนดรีวงโยธวาทิต 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)  
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2)  
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1)  
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น  

 

บริบทของสถานศึกษา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนได้รับรางวัลวัลดีเด่น ผลงานครู

ระดับประเทศ หลายรายการ เช่น รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาระดับจังหวัด 
โครงการการรางวัล “พระพฤหัสบดี..ครูดีของ สกสค.” และรางวัล OBEC Awards ระดับชาติ และส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนจนมีผลงานในระดับชาติ และมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเรียน จนมีผลงานโดดเด่นในเรื่องการ
แข่งขันวงดนตรีวงโยธวาทิต  

 

โอกาส  
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อสร้างทักษะท่ีพื้นฐานเพื่อเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

เช่น การสร้างอาชีพจากการทักทอจากเส้นใยฝ้าย การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี และวงดนตรี  
วงโยธวาทิต ซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันวงโยธวาทิตในระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการพฒันาผู้เรียนท่ีมีสักยภาพและยั่งยืน เป็นแบบอย่างได้  
 

อุปสรรค  
1. พื้นท่ีโดยรอบสถานศึกษามีจำนวนมากไม่สามารถพัฒนาและดูแลอาคารได้อย่างเต็มท่ี  
2. การขยายตัวของชุมชนมีอัตราการขยายตัว และพัฒนาเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว นักเรียน

มักจะขาดการให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
 
 

 



 
 

36 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยขอรับการสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังจากหน่วยงานต้นสังกัดและภาคเอกชน 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ  
       ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับข้ัน 
       โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้
ให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ด้านภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการอ่าน 
การเขียนตามตัวข้ีวัดของ หลักสูตรและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล  หาคำตอบด้วยตนเอง เช่น  สรุป
ใจความสำคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมท้ังการพูด อ่าน และเขียนใน
โอกาสต่าง ๆ 
       นอกจากนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสมัฤทธิ์ทาง
วิชาการด้วยการจัดกิจกรรมตามโครงการรักการอา่น กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กิจกรรมคัดกรองนักเรียนอ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง  
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด การทำหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส  กิจกรรมพัฒนาภาษาจีนและวัน
ตรุษจีน  และสอดแทรกในรายวิชาท่ีเรียน จึงส่งผลใหน้ักเรียนมีผล
การประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี ข้ึนไป ร้อยละ 94.94 
และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ในระดับ  
ดีเย่ียม ร้อยละ 86.83    
   มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของบคุลากรใน
โรงเรียนผ่านกระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบ ในรูปแบบ  KM 
TEAMS ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
     จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชิงรุก 
(Active Leaning) ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง ฝึกทักษะการคิด  
     โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM)  
โดยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (SMT) สสวท. และโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษท่ี 
21 

     ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
     จากสถิติข้างต้น พบว่านักเรียนทุกระดับช้ัน  
มีความสามารถในการอ่าน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป    
ร้อยละ 98.27 

 
   ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถในการเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
จากสถิติข้างตน พบว่านักเรียนทุกระดับช้ัน  
มีความสามารถในการเขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 98.21 
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2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดจำแนกแยกแยะใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม ร่วมคิดร่วมทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหาและนำ'ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เป็นต้น โดย
ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เซน่ การ จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้คำถามเป็นฐาน เซ่น กิจกรรม
การเรียนรู้วิซาการศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้โน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะ  
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงานชิ้นงาน 
ผลผลิต   
    โรงเรียนมอบหมายจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท้ังมุ่งเน้นให้
นักเรียนมี ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะตามการเรียนรู้ในศตวรรษที 
21 เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรมนำไปใช้
และเผยแพร่ได้ เช่น รายวิชาการศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การ
สอนแบบบูรณาการสะเต็ม ศึกษา การสอนแบบโครงงาน นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น กิจกรรมพัฒนาโครงงาน
คณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โครงการเผยแพร่ความรู้เมนูอาหารและวัฒนธรรมไทย
ส่งผลให้ นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการนำไปใช้
และเผยแพร่ได้  

 

     ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
 

 
 

      จากสถิติข้างต้น พบว่า นักเรียนทุกระดับมผีล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม ร้อยละ 86.83 
 
 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา IS ปีการศึกษา 
2564 
 

 
 

    จากสถิติ พบว่า นักเรียนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรายวิชา IS ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ระดับ 
2 ขึ้นไป ร้อยละ  87.64 
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4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
    ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
    โรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
จัดการเรียน การสอนใหน้ักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองในการนำเสนอวิดีทัศน์  นำเสนองาน สง่งานโดย
ผ่านสื่อโซเชียล เช่น E-Mail  line Facebook  YouTube 
นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  โครงการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริม ICT 
ของโรงเรียน  การพัฒนานักเรียนด้านการสรา้งผลงาน
มัลติมีเดีย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เน้นใหน้ักเรียนใช้ 
คอมพิวเตอร์  ใช้สื่อเทคโนโลยี  โรงเรียนจัดพื้นท่ีให้บริการ
สัญญาณอนิเทอร์เน็ต  แนวทางการให้นักเรียนใช้
โทรศัพท์มือถือในการสืบค้นข้อมูล  ส่งผลให้นักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ และสื่อโซเชียสอย่างมีคุณภาพ  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาจากพืน้ฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 
      ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ส่งผลให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบ O-NET สูงข้ึนในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 เพิ่มข้ึนในรายวิชาวิทยาศาสตร์    ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยร้อย
ละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ท่ีมีเกรดเฉลี่ย
แต่ละรายวิชาในระดับ 2 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2564 สูงข้ึนกว่าปี
การศึกษา 2563 
     จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชิง
รุก (Active Leaning) ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิด  
     โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM)  โดยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์  

      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
โควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 100    
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบ  
O-NET สูงขึ้นในรายวิชา ภาษาไทยและรายวิชาวทยา
ศาสตร์ 
 

    

      นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบ  
O-NET สูงขึ้นในรายวิชา ภาษาไทย  สังคมศึกษาและ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) สสวท. และโรงเรียน
คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับข้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองาน
อาชีพ 
    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนทุกคนได้
เลือกเรียนตามความสนใจโดยมีชุมนุมท้ังหมด 47 ชุมนุม 
และได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพๆ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร มุ่งสอนทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนท่ีจบ ม.3 
และ ม.6 สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
กิจกรรมแนะแนวแนะนำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาด เลือกสาขาวิชาเรียนท่ีสอดคล้อง และมี
เจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  โดยมี
การแนะแนวสาขาวิชาชีพจากบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
คำม่วง 
    นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพขึ้น เช่น การจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดยบูรณาการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้าพื้นบ้าน  
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ชุมนุมเบเกอรี่ การจัดกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 การติดตาม
การศึกษาต่อของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และได้รับการแนะแนว
การศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อต่อยอดการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

     ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 2 ขึน้ไปท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2564 

 
 
     สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษากำหนด  
     โรงเรียนคำม่วง  ได้มีการกำหนดทิศทาการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างชัดเจนไว้ในกรอบ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการ  โดยกำหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี  21 บนวิถีความพอเพียง  ผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มี
คุณลักษณะและค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด
กบักฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มี
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนดังนี้  
     โรงเรียนได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคนให้จัดกจิกรรม
การเรียนรู้ให้เป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำ
โครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานและครอบคลุม
ทุกตัวชี้วัด อีกท้ังมีบทบาทสำคัญในการอบรมคุณธรรม ครู
ทุกคนร่วมกันอบรม สอดแทรกทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการเรียนรู้  กิจกรรมโฮมรูม การอบรมหน้าเสาธง       
การประชุมระดับ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทำโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น 
ค่ายอบรมโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมถวาย
เทียนเข้าพรรษา โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ  ค่ายพุทธบุตรคู่ศีลธรรมนำ
ปัญญา นักเรียนชัน้ ม.1 และ ม.4  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์  โครงการสถานศึกษาสีขาวห้องเรียนสี
ขาว  กิจกรรมคัดกรองยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา เช่นกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ชุมนุมยุวเกษตร 
ชุมนุมเศษผ้าสวยด้วยสองมือ ชุมนุมทอผ้า ชุมนุมเบเกอรี ่
โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 10.64  และโรงเรียนปลูกจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดโครงการคำม่วง 1A 3R มุ่ง
พัฒนาสู่ Zero waste School  เพื่อลดจำนวนขยะภายใน
โรงเรียน 

       ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2564 
 

    

     จากสถิติ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ   
ดีเย่ียม  ร้อยละ 91.48 
   นอกจากนี้นักเรียนยังปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การบรรยาย
ธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในวันวิสาขบูชา 
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2. มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
โรงเรียนเน้นให้ครูผู้สอนบูรณาการเก่ียวกับประเพณี การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา กิจกรรมถวายเทยีนพรรษา  กิจกรรมวันแม ่กิจกรรม
วันลอยกระทง โดยจะเชิญชวน ครู บุคลากรและนักเรียน ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และยังสืบสานภูมิ
ปัญญาไทยโดยการจัดกิจกรรมทั้งใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน  

นักเรียน จะแสดงออกได้อย่างชัดเจนเหมาะสมในทุกโอกาส 
ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีของจังหวัด ชุมชน หรือหมู่บ้านที่นักเรียน
อาศัยอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือ จะเข้าร่วมในกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ ทั้งด้านงานศาสนา  และงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น   งานวัน
ลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  อีกทั้ง
นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยนักเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาสและทุกกิจกรรมที่
ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานชุมชนจัดขึ้น  

4. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
     ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรม Tobe No.1  โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยของสภานักเรียน  เป็นต้น 
 

       นักเรียนโรงเรียนคำม่วงเป็นผู้ที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี ได้เป็นอย่างดี   
      สถิติการเข้าร่วมกจิกรรมวันคริสต์มาสของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
 
 

 
 

    จากสถิติ  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เขา้ร่วมกิจกรรม
วันคริสต์มาส  คิดเป็นร้อยละ 100 

5. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
    ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ รายงานสรุป
การคัดกรองนักเรียน รายงานสรุป Schoo Health 
HERO กิจกรรมแนะแนว โครงการส่งเสริมสุขภาพของ
งานพยาบาล โครงการ อย.น้อย  โครงการพัฒนางาน
โภชนาการ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นต้น 
 

      จากการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย จึงส่งเสริมให้นักเรยีน
โรงเรียนคำม่วง เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสขุ เข้าใจผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
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2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากำหดซัดเจน 
       สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งขาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับ หัวหน้า
กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ประชุมร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT analysis) เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน นำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA  ในการขับเคล่ือนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ KM TEAMS 
และสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในปีต่อไป  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งเป็น 
ระบบ ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน และจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากร   และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุงและ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

      โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ เช่ือมโยงไปสู่พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์องค์กรท่ีรองรับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
ประเทศอย่างชัดเจนโดย ปรากฏใน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี  มาตรฐาน
การศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ 
โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการ
ขับเคล่ือนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ 
KM TEAMS ซึ่งใช้หลักการบริหาร
เชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
หลักประกันคุณภาพการศึกษา   
      ผลการราย งาน การป ระ เมิ น
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียน
คำม่วง ปีการศึกษา 2564 

 
    ร้อยละของครูท่ีมีผลการนิเทศ
ภายใน ปีการศึกษา 2564 

ระดับ จำนวนครู ร้อยละ 

ดีเย่ียม 60 88.23 

ดีมาก 8 11.76 
ดี - - 

 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 ยอดเยียม 
มาตรฐานท่ี 3 ยอดเยียม 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตาม หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ
ดำเนินการประชุมวิชาการ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความ
เหมาะสมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย
ผู้ปกครอง ซึ่งหัวใจสำคัญของวิชาการคือการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งมีระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ท้ังนี้โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีทำ
ให้นักเรียน ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น เช่น จัดหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ  
หลักสูตรการมีงานทำ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจัด
ให้มวีิชาเลือกตามความสนใจชองผู้เรียน เป็นต้น 

ด้านการดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนได้จดัให้มีหลักสตูรสถานศึกษาท่ี
รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ท่ีหลากหลายแลสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่ โดยได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายและหลักสตูรผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลาง ฯ  ตอบสนอง เป้าหมาย  วิสัยทัศน์
หรือจดุเน้นของสถานศึกษาและมีการกำหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้น  รายวิชาพืน้ฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีจดัในหลักสูตรมีการจดัลำดับเนื้อสาระ ความ
ยากง่าย ความซับซ้อนและมีการบูรณาการสภาพปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่าง
เหมาะสม  มีแผนการเรียนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนใหผู้้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความ
ถนดัและความสนใจ  รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา สาระการ
เรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างท่ีจดัใหผู้้เรียน   และผู้เรยีน
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไดต้ามความต้องการ  
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูข้องรายวิชาเพิ่มเติม ตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษา  มีการประเมินและการติดตาม
การใช้หลักสตูรทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละสรุปผลทุก
ภาคเรียน  มีการทบทวนหลักสตูรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษาโดยใช้สรุปผลการตดิตามการใช้หลักสตูร  
ผลการวิจัยชั้นเรียนของครู  และโรงเรียนยังมรีะบบงาน
แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชพี  แนะแนวทักษะชวิีต  
มีการจดัทำระเบียนสะสม และแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดง
เส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชพีของผู้เรียนเปน็
รายบุคคล  ซึ่งการดำเนินการเหล่านีเ้ป็นผลดีให้กับผู้เรยีน
ไดรู้้ตัวตนและแนวทางการดำเนนิชีวิตของตนเอง สามารถ
เลือกเสน้ทางการประกอบอาชพีในอนาคตได้เป็นอย่างดี
และทางโรงเรียนยังได้มีแนวทางในการวางแผน ออกแบบ
เพื่อพฒันาคณุภาพผู้เรียนในปีการศึกษาหน้าไดเ้ป็นอย่างดี 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองเพื่อให้มีความเช่ียวชาญในสาชาวิชาท่ีตนสอนหรืองานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ สามารถเล่ือนหรือมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น หากมี
ครูชาดอัตรากาลังโรงเรียนเรียกบรรจุ หรือรับย้ายหรือประกาศ
รับครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี ตรงกับสาชาท่ีขาด แคลน ขณะเดียว
ลันกลุ่มบริหารบุคคลยังได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรท้ัง 
โรงเรียนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ในวิชาชีพ โดยครูร้อยละ100 มีช่ัวโมงการอบรม
พัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษา อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง และจัดให้
บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อนำความรู้มาปรับปรุง 
และพัฒนาการตนเองในด้านวิชาชีพและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป   
     จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน โดยสร้าง
แนวทาง ปฏิบัติการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งชองระบบเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยครูผู้สอนทุกคนต้อง
ประชุมทำ PLC อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  ส่งผลให้
โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้   สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  เนื่องจากโรงเรียนคำม่วง ก่อต้ัง
มา 47  ปีแล้ว  กลุ่มบริหารท่ัวไปจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงานดังนี ้
  1. แต่งต้ังผู้ดูแลอาคารและสงแวดล้อม ซึ่งทำหน้าท่ีสำรวจ 
ตรวจสอบความผิดปกติของอาคาร น้ำ ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอน  
  2. จากนั้นผู้ดูแลบนัทึกเสนอขอซ่อมแซม  
  3. กลุ่มบริหารท่ัวไปดำเนินการซ่อมหรือจัดหา หรือจัดจ้าง  
  4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภ 
 

 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คำสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2564 
 

วิทยฐานะ จำนวน ร้อยละ 
คศ.1 3 5.08 

ชำนาญการ 3 5.08 
 

    จากจำนวนข้าราชการครู ท้ังหมด 59 คน มีการ
พัฒนาด้านวิชาชีพจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.17 
 

การเข้าร่วมพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพของครูและบุคลากรทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม จำนวนครู
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

จัดทำ  
ID -Plan 

68 100 

ว PA 100 100 
อบรม 68 100 
PLC 64 69.86 

จัดทำ SAR 68 100  
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    5. สรุปประเมินและรายงานผลเก็บเป็นสารสนเทศ เพื่อใช้เป็น 
ข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
  ท้ังนี้ได้ดำเนินการตามหลัก PDCA โดยคำนึงถึงความสะดวก 
ปลอดภัย ร่มรื่น ทันสมัยพร้อมใช้งาน  เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ
นักเรียน ปรับทัศนียภาพภายในโรงเรียน  การปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์  เป็นต้น 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้
    จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา 
การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา โรงเรียนจัดทำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม SESA ในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานข้อมูลไปยังต้นสงักัดด้วย
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้การบริหารเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และ ตรวจสอบได้ และมีการนำโปรแกรม/ระบบ
ต่างๆนำมาใชส้นับสนนุการปฎิบัติงาน เชน่ School Health 
Hero SGS  DMC B-OBEC M-OBEC GFMIS เป็นต้น ใช้ Plat 
form และ Application ต่างๆ เช่น Google Apps Microsoft 
Teams 

      โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอำนวยความ
สะดวก  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ อยู่ในสภาพ
มั่นคงปลอดภัย เหมาะสมพร้อมใช้ประโยชน์ และมี
การติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  มีการสำรวจความพึง
พอใจจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีการสรุปประเมินรายงาน
การใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในทุกภาค
เรียน และทางโรงเรียนยังจัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ท่ีนำระบบเทคโนโลยี
เข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และมีห้องน้ำ โรงอาหาร 
ห้องประชุม ห้องสมุดครบ  ทุกแห่งสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
พอเพียงกับ จำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
ทุกครั้ง  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ภายใน สถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีแสดง
กรณีศึกษาตามศาสตร์ของพระราชา  
     โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก  
รองรับการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  โดย
ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช้เป็นไปตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบันทึกหลังแผน  
และรายงานการใช้สื่อ  และจากการประเมินตนเอง พบว่า 
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนรู้อยู่ ในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม   และโรงเรียนยังมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศถูกต้อง  เป็นปัจจุบันท่ีแสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันขององค์กรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ทันสมัย  มีการปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
         จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัต 
        1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น รูปธรรมท้ังระบบ 
        2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
        3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นทำเป็น รักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
         4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
         5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวกท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
         6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 

1. โรงเรียนจัดทำหลักสูตร 
 - หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
- หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ 
 - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ครูร้อยละ 100 จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ในรายวิซาท่ี
ปฏิบัติการสอน 
3. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครู
โรงเรียนคำม่วง  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active Learning  ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตาม
ความถนัดและความสนใจ   ให้ผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง 
4. มีการร่วมมือกันในการช่วยเหลือ แนะนำ  ให้กำลังใจ
กันของครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้เกิดผลท่ีมีคุณภาพ โดยจัด
ให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional learning 
community 
5. โรงเรียนจัดการนิเทศภายใน ด้วยการให้คำแนะนำ 
ช้ีแนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  ในปี
การศึกษา 2564  ครูท่ีมีผลการนิเทศภายใน 
อยู่ในระดับ ดีเย่ียม ร้อยละ 88.23 
6. ครูร้อยละ 100 จัดทำวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 
 1 เรื่อง  เพื่อนำผลไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 
7. ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
บรรยายธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในวันวิสาขบูชา และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ณ สถาบนัพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
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3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  
    ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้มีการ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท้ัง
หลากหลาย 
    1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
    2. ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
      โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลัก PDCA 
  โดยการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย 
ได้แก่  
     1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น  บูรณาการทัศนศึกษา 
     2. จัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน   ส่งผลให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชนอย่างคุ้มค่า  
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์
ตรง  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ครูโรงเรียนคำม่วง จำทำส่ือและนวัตกรรมการสอน       
ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน

คน 
จำนวนสื่อ 
นวัตกรรม  

ภาษาไทย 8 8 
คณิตศาสตร ์ 7 7 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 18 
สังคมศึกษา ฯ 10 10 
การงานอาชีพ 3 3 
ศิลปะ 3 3 
สุขศึกษา และพลศึกษา 5 5 
ภาษาต่างประเทศ 14 14 

รวม 
68 68 

(ร้อยละ 100)  
 

       สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนของนักเรียน โรงเรียนคำม่วง ปีการศึกษา 
2564 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    โรงเรียนเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  เกิด
แรงจูงใจในการเรียนทำให้มีความสุขในการเรียน ส่งเสริมให้ครูยก
ย่องชมเชยนักเรียนเมื่อนักเรียนทำความดีท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมใหน้ักเรียนมา
โรงเรียนอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมโฮมรูม การมอบเกียรติบัตร
นักเรียนท่ีทำความดีหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น ในแต่ละห้องท่ีมี
วัสดุอุปกรณ์  สำหรับการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยพร้อมใช้งาน  
กระตุ้นใหน้ักเรียนเกดิการเรยีนรู้อย่างรวดเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 

     การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย
รูปแบบให้นักเรียนประเมินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ของครูแต่ละคน แล้วนำผลมาสะท้อนเก่ียวกับการจัดการ
เรียน เชิงบวกของตนเอง  ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร  จุดที่
ควรปรับปรุงพัฒนาในด้านใดบ้าง ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียนหรือไม่ และสามารถนำมาปรับใช้ในปีการศึกษา
ต่อไปได้เป็นอย่างดีสำหรับครูผูส้อน  โดยคณะครุมีผลการ
นิเทศการสอน  
     ร้อยละของครูท่ีมีผลการนิเทศภายใน                    
ปีการศึกษา 2564 

ระดับ จำนวนครู ร้อยละ 

ดีเย่ียม 60 88.23 

ดีมาก 8 11.76 
ดี - -  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
      ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พฒันาการเรียนรู้ 
     1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
     2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
 

       ครูโรงเรียนคำม่วงมีเครื่องมือวัดผลการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงและ
อิงมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งครูแต่ละคนมีรูปแบบ
วิธีการวัดท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่
ละรายวิชา  และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการออกแบบการวัดและประเมินผลร่วมกับ
ครู  โดยประเมินผู้เรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง   อีก
ท้ังยังสะท้อนผลให้ผู้เรียนได้ทราบผลการประเมิน
ในทุกระยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเอง และแก้ไขในข้อท่ีผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ไปจนถึงการตัดสินผลการพัฒนาผู้เรียน   
โรงเรียนได้ร่วมกันกำหนดและวางแผนดำเนินการ
ร่วมกัน ซึ่งนักเรียนสามารถทราบผลการวัดและ
ประเมินได้จากครูผู้สอนได้เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว
ผ่านระบบ SGS ได้  และเมื่อมีการประเมินผลไม่
เป็นท่ีพอใจ เช่น กรณีนักเรียนมีติด 0 ร มส หรือ
ขาดเรียนบ่อย ไม่มีคะแนน ไม่ทำงานส่ง ครูจะ
ติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องและประสานไปยัง
ผู้ปกครองให้ทราบ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาท่ีจะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียน    
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     โรงเรียนดำเนินการวัดประเมินผลนักเรียน ตามแนวทางการ
ประเมินผล การเรียนรู้ของหลักสูตรโรงเรียนซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้   ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคนและ
ผู้ปกครองทราบ เพื่อนำผลมาพัฒนาตนเองโดย 
     1. แจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผลคะแนนเมื่อส้ินภาค
เรียนในโปรแกรม SGS 
   2. งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแจ้งกำหนดการซ่อม
เสริมและสอบแก้คะแนน 
   3. ครูท่ีปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ในวันประชุม
ปกครอง 
    4. กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
    5. วิจัยในขั้นเรียน  
    6. การนิเทศภายใน โดยจัดให้คณะครูได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง     

      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้  สถานประกอบการ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รูจ้ัก
บูรณาการการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้  และในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูมีร่องรอยการ
บันทึกผลการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้  มีการทำ
วิจัยในชัน้เรียนท่ีแสดงศักยภาพ  ทักษะ ความรู้และ
คุณลักษณะนสิัยของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพ  และครูยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียนและทุก
โอกาส  โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นภาคเรียนครูทุก
คนได้นำจุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  ปัญหาอุปสรรค มา
เป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรียน
ต่อไป  โดยมีการรายงานผลการพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) ต่อผู้บริหารโรงเรียนทราบอย่างเป็นรูปธรรมใน
ทุกภาคเรียน  
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กระบวนการพัฒนา (ประเด็นพิจารณา) ผลการพัฒนา 
     ส่งผลให้นักเรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและการนำผล
มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรๆ 

 
 
 
 
 

กิจกรรม จำนวนครู ร้อยละ 
PLC 64 69.86 

นิเทศการสอน 100 100 
วิจัยในช้ันเรียน 100 100 
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ส่วนท่ี  3 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

 

สรุปผล 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากข้อมูลการดำเนินของสถานศึกษาและ
ผลจากการดำเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็น จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ัง แนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
   1. นักเรียนทุกระดับช้ัน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
        2. นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยผ่าน กระบวนการเรียน
วิชา IS ท่ีผลสัมฤทธิ์ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.64 
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับข้ันมัธยมศึกษา ท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 เทียบกับ ปีการศึกษา 2564 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น 
        4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
NET ส่งผลให้นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ใน
นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มขึ้นในรายวิชา
วิทยาศาสตร์   
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม  
   6. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรม
อันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน
ดังนี้ โดยการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการนักเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เพื่อ 

 1. ควรพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนควบคู่กันไป เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร สถานศึกษา 
      2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
ด้านทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากขึ้น  
      3. โรงเรียนควรจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) 
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบต่ำกว่าปี
การศึกษา 2563 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีดังนี้  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   มาตรฐานการเรียนรู้ 
- มาตรฐาน ต 1.1          - มาตรฐาน ต 2.1 
- มาตรฐาน ต 1.2          - มาตรฐาน ต 2.2       
- มาตรฐาน ต 1.3 
    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  มาตรฐานการเรียนรู้ 
- มาตรฐาน ค 1.1          - มาตรฐาน ค 2.1 
- มาตรฐาน ค 1.2          - มาตรฐาน ค 2.2 
- มาตรฐาน ค 1.3          - มาตรฐาน ค 3.1 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ลดจำนวนขยะภายในโรงเรียน    โครงการพิธีไหวค้รู/
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องขาว-แดง   โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา (สภานักเรียน) เป็นต้น 
    7. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทย และท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
     8. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
ภายใต้ความแตกต่างของ ศาสนา เช้ือชาติ และวัฒนธรรม 
อยา่งมีความสุข 
 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
  มาตรฐานการเรียนรู ้ - มาตรฐาน ค 1.2 
- มาตรฐาน ค 1.3 
- มาตรฐาน ค 3.1 
- มาตรฐาน ค 3.2 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
  มาตรฐานการเรียนรู ้
- มาตรฐาน ต 1.1          - มาตรฐาน ต 2.2 
- มาตรฐาน ต 1.2          - มาตรฐาน ต 3.1 
- มาตรฐาน ต 1.3          - มาตรฐาน ต 4.1 
- มาตรฐาน ต 2.1          - มาตรฐาน ต 4.2 
   

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี
เย่ียม  
  2. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ วัฒนธรรม
อันดีของสังคม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน
ดังนี้ เป็นต้น โดยการจัดโครงการนักเรียนโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero waste) เพื่อลดจำนวนขยะภายในโรงเรียน 
   3. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความเป็นไทย และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ภายใต้
ความแตกต่างของ ศาสนา เช้ือชาติ และวัฒนธรรม อย่าง
มีความสุข 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
          1. ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตัวแทนนักเรียน  มีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าประหมายโรงเรียนคำ
ม่วง 
          2. ดำเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการ
ขับเคล่ือนระบบคุณภาพ ตามรูปแบบ KM TEAMS  โดย
คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย  ทันสมัยพร้อมใช้งาน เช่น 
การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี  ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ส่งผลให้
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและนักเรียนได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
     3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ท่ีทำให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงยิ่งขึ้น  เช่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณา
การแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมสหกรณ์นักเรยีน 
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
กิจกรรมชุมนุมทอผ้า  ชุมนุมเบเกอรี่ และจัดให้มีสายการ
เรียนตามความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น  
      4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดย
ใช้โปรแกรม SESA ในการบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อ
รายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัดด้วยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน จึง
ส่งผลให้การบริหารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้ และครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จัดทำ PLC 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ เช่น การจัดการเรียนรู้รายวิชา IS ท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

        1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิขาท่ีตน
สอนหรืองานท่ีตนเองรับผิดขอบ และสามารถเล่ือนหรือมี
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

       2. โรงเรียนควรมีปฏิทินการกำกับติดตามอย่าง
ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละงาน 

 3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
 4. ปรับปรุ งห ลัก สูตรสถาน ศึกษาให้ มี ความ
หลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคม  อันเนื่องมาจากการประดิษฐ์คิดค้น
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศ ความสนใจ ความถนัด ความต้องการและ
ศักยภาพท่ีแตกต่างของผู้เรียน 
 5. ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มาเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้          
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย  ครูจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการแบบเชิงรุก (Active 
Learning)  ท่ีเช่ือมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น 
      2 . จั ด กิ จก รรม ก าร เรี ย น รู้ ให้ นั ก เรี ย น เกิ ด
กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดการเรียนรู้รายวิชา IS ท่ีเน้นให้ผู้เรียนศึกษา
ค้น คว้ า ด้ วย ตน เอ ง  โดย อา ศั ยก ระบ วน ก ารท าง
วิทยาศาสตร์ 
      3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี ส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      4. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีวิธีการ
วัดผลและป ระ เมิ น ผล ท่ี มี คุณ ภาพ  ด้ วยวิ ธี ก าร ท่ี
หลากหลาย ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน 
      5. โรงเรียน จัดการนิ เทศภายใน  ด้วยการให้
คำแนะนำ ช้ีแนะอย่างกัลยณมิตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 
      6. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้  จัดทำ PLC เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  7. ครูมีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) 
เพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

 

        1. ควรจัดกิจกรรมการจัดสอนซอ่มเสริม ผู้เรียนท่ีมี
ผลการเรียนท่ีไม่พึงประสงค์  โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการกำหนดเวลาท่ีชัดเจน 
     2. ควรจัดหาส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอ  โสตทัศนอุปกรณ์
ท่ีจำเป็นให้ครบทุกห้องเรียน 
 

 
แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึน้ 
 2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
         2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  ก   คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                              ปีการศึกษา 2564  

ภาคผนวก  ข   ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                             เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2564 

ภาคผนวก  ค   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                   ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนคำม่วง 

ภาคผนวก  ง   ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา  2564 
ภาคผนวก  จ   บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ภาคผนวก  ก 
 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
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คำสั่งโรงเรียนคำม่วง 

ท่ี 161/2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 
2561 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังจัดทำรายงานผลและนำผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โรงเรียนคำม่วง จึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้    

        1. ว่าท่ี พันตรี ประพันธ์ พบูประภาพ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   ประธานกรรมการ 
        2. นายอัคเรศศ์  ป้องกัน              ผู้อำนวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
        3. นางบุศรา  พลเชียงสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน       กรรมการ  
 4. นางวรรณิภา เคนมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน       กรรมการ 
 5. นายสุขสันต์  สารบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน       กรรมการ 
        6. นายกำพล  พลเชียงสา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา       กรรมการ                 
        7. นายประสงค์  เทียบจันทึก            ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา       กรรมการ 
        8. นางสาวสุพรรษา  พอลีละ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
        9. นายรุ่งอนนัต์  ศิลวิชัย คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
        10. นายสามารถ  สวัสดี           ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
        11. นางสาวนตชา  จันทะหงษ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
      12. นางอิ่มทอง  ปัญญา                  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
    13. นางสาวออนวดี  สันประภา     ครู กรรมการและเลขานุการ 
    14. นางสาวอรวดี  ศรีบัว    ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
    15. นางสาวเยาวเรศ  ปิ่นขจร ครูชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    16. นางสาวนลิน  พลโคกก่อง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
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มีหน้าที่   1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
 2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดทำ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
       ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการ
สืบไป 
 
                                        ส่ัง  ณ  วันท่ี  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 
                                                               (ลงช่ือ) 
                                                                            ( นายอัคเรศศ์  ป้องกัน ) 
                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง   
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ภาคผนวก  ข 
 

ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2564 
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ประกาศโรงเรียนคำม่วง 
เร่ือง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
ในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนคำม่วง ได้
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนใน
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภายภายนอก  
 โรงเรียนคำม่วง จึงประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี  1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
                                                                
       (นายอัคเรศศ์  ป้องกัน) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง 
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การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนคำม่วง 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ

ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ฉบับลงวันที่  1  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
 ............................................................................................... 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
     2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  
     2) มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     4) มีสุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 มีดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนนิชีวิต  
3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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ค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนคำม่วง 
เร่ือง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
………….…………………………………………………. 

มาตรฐานการศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
 1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 70 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ได้ระดับดีขึ้นไป 
 1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ได้ระดับดีขึ้น
ไป 
 1.3 นักเรียนร้อยละ  68  สามารถแนะนำตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย
ได้ 
 1.4 นักเรียนร้อยละ  60  สามารถแนะนำตนเอง  และสนทนาภาษาจีนอย่างง่ายได้ 
 1.5 นักเรียนร้อยละ  80 มีความสามารถในการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
     2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ระดับดีเย่ียม 
 2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

3.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 90 มีความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน อย่างน้อย 1 
ช้ินงาน 

3.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการทำโครงงาน 1 โครงงาน   
     4) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

4.1 นักเรียนร้อยละ 98 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
4.2 นักเรียนร้อยละ 87 สามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1 นักเรียนร้อยละ 89 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

5.2 นักเรียนร้อยละ 79 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
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5.3 นักเรียนร้อยละ 79 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 ข้ึนไป 
5.4 นักเรียนร้อยละ 89 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป 
5.5 นักเรียนร้อยละ 89 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 2 ข้ึนไป 
5.6 นักเรียนร้อยละ 89 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาศิลปะ ระดับ 2 ข้ันไป 
5.7 นักเรียนร้อยละ 89 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ข้ันไป 
5.8 นักเรียนร้อยละ 89 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ขั้นไป 
5.9 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการสดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขั้นร้อยละ 3 
     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 6.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 100 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ  
 6.2 นักเรียนร้อยละ 87 มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่อวิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 
 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 1.1 นักเรียนร้อยละ 100 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
       1.1.1 เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีของ
ชาติ มีความสามัคคี   
      1.1.2 ธำรงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี 
      1.1.3 ยึดมั่น ศรัทธา และปฎิบัติตนตามหลักของศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา 
      1.1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ซ่ือสัตย์สุจริต 
      1.2.1 ประพฤติตนต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง  ไม่หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
 

1.3 นักเรียนร้อยละ 87 มีวินัย 
            1.3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในการทำงาน 

1.4 นักเรียนร้อยละ 98 ใฝ่เรียนรู้ 
           1.4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
           1.4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

1.5 นักเรียนร้อยละ 98 อยู่อย่างพอเพยีง 
     1.5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
     1.5.2 มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
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1.6 นักเรียนร้อยละ 87 มุ่งม่ันในการทำงาน 
     1.6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วย
ตนเอง 
      1.6.2  ทำงานด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่นย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  

1.7 นักเรียนร้อยละ 97 รักความเป็นไทย 
       1.7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
        1.7.2 มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ  มีมารยาทงดงามแบบไทย 
             1.7.3 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
        1.7.4 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 

1.8 นักเรียนร้อยละ 95 มีจิตสาธารณะ 
        1.8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทน 
            1.8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
    2) นักเรียนร้อยละ 100  ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี 
     4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 4.1 นักเรียนร้อยละ 87 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 4.2 นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน  

  2.1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้จริง 
  2.1.2 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA   ในการขับเคล่ือนระบบ
คุณภาพ KM TEAMS 
  2.2.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    

2.3 มีดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  2.3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  2.3.2 โรงเรียนมีหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart  Class) 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.4.1 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID –plan) อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
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  2.4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 20 
ช่ัวโมง / ป ี
  2.4.3 โรงเรียนส่งเสริมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี 
  2.4.4 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
  2.5.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน  แหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ท่ีสะอาด ปลอดภัยเพียงพอ
สำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 

2.5.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

  2.6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมในการบริหารจัดการ 
  2.6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพรอ้มต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  

  3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active  Learning) 
  3.1.2 ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
  3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีวิธีหรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 วิธี  

           3.1.4 ครูร้อยละ 100  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  3.2.1 ครูร้อยละ 100 มีการใช้และพัฒนาส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.3.1 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.3.2 ครูและนักเรียนทุกคนหาข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน
ห้องเรียน 

  3.3.3 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในช้ันเรียนด้วยกิจกรรมช้ันเรียนน่าอยู ่
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

  3.4.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาท่ีสอน 
  3.4.2 ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 
และหลากหลาย 
  3.4.3 ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนท้ังแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
  3.4.3 ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
            3.5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
  3.5.2 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี สถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน และการทำงานหรืองาน
อาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดเป็น แบบอย่างได้  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย  
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่า เป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี สถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการทำงาน
หรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
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ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง ได้อยา่งเหมาะสม 
ปลอดภัย  
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี สถานศึกษากำหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

กำลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  ต่ำกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายท่ี สถานศึกษากำหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีต่ำกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 

ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหง่ชาติเปน็ไปได้ใน การปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาท่ีชดัเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการ น าข้อมลูมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  พฒันาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพีตรง
ตามความต้องการของครแูละ สถานศึกษา และจดัให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีเพื่อพฒันางาน  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ และม ีความ
ปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหง่ชาติเปน็ไปได้ใน การปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาท่ีชดัเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ สถานศึกษา  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ และ มีความ
ปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

ดี เป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ  
มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาท่ีชดัเจน ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู ้

ปานกลาง เป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ 
มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลตอ่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา 

กำลังพัฒนา เป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดไมช่ัดเจน  
มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาแต่ไมส่่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มี

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็น
ระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างครูและผู้เกีย่วข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ครู และ
ผู้เกีย่วข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ ประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนนิชีวิต  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ 

ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนนิชีวิต  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

กำลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ท่ีไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีไมเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (5) 

 (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
ได้ผลการประเมินระดับยอดเย่ียม จำนวน 2– 3 มาตรฐาน และไม่มี
มาตรฐานใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
 

ดีเลิศ (4) 
(ร้อยละ 70.00 - 79.99) 

1. ได้ผลการประเมินระดับยอดเย่ียม จำนวน 1 – 2 มาตรฐาน และไม่มี
มาตรฐานใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเลิศท้ัง 3 มาตรฐาน หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไป จำนวน 1 – 2 มาตรฐาน และ
มีมาตรฐานบางมาตรฐานได้ผลการประเมนิระดับดี 
 

ดี (3) 
(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 

1. ได้ผลการประเมินระดับยอดเย่ียม จำนวน 1 มาตรฐาน และไม่มี
มาตรฐานใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีท้ัง 3 มาตรฐาน หรือ 
3. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีเลิศขึ้นไป จำนวน 1 – 2 มาตรฐาน และ
มีมาตรฐานบางมาตรฐานได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 
 

ปานกลาง (2) 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

1. ได้ผลการประเมินระดับปานกลาง ท้ัง 3 มาตรฐาน หรือ 
2. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 1 – 2 มาตรฐาน และ
มาตรฐานท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับปานกลาง 
 

กำลังพัฒนา (1) 
(น้อยกว่าร้อยละ 50) 

 

ได้ผลการประเมินระดับกำลังพัฒนา ต้ังแต่ 1 มาตรฐานขึ้นไป 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนคำม่วง 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคำม่วง  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
     1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีผลการประเมินความสามารถในเรื่องการ
อ่านได้ระดับดีขึ้นไป 
     1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาไทย ได้ระดับดีขึ้นไป 
     1.3 นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้  
     1.4 นักเรียนสามารถสนทนาภาษาจีนอย่างง่ายได้ 
     1.5 นักเรียน มีความสามารถในการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 
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84.61 

 
 

77.39 
71.50 
75.83 

 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน
และเขียนภาษาไทย 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและแกไ้ขปัญหา 
     2.1 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ระดับดีเย่ียม 
     2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการทำโครงงาน 1 โครงงาน 
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86.83 
87.64 

 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
- รายงานผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    3.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 มีความสามารถในการประดิษฐ์
ช้ินงาน อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 
    3.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 มีความสามารถในการทำโครงงาน 1 
โครงงาน 

 
90 
 

85 

 
82.33 

 
80.49 

 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 

 
- รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
    4.2 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 

 
95 
85 

 
100 

86.78 

 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ข้ึนไป 
    5.2 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ข้ึนไป 
    5.3 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2 
ขึ้นไป 
    5.4 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ข้ึนไป 
    5.5 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับ 2 ข้ึนไป 
    5.6 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาศิลปะ ระดับ 2 ข้ันไป 
    5.7 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาการงานอาชีพ ระดับ 2 ขัน้ไป 
    5.8 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 ข้ันไป 

 
89 
79 
79 

 
 
 
 
 
 

89 
89 

 
 
 
 
 
 
 

89 
89 
89 

 
 

83.43 
 

81.43 
 

81.63 
 
 

 

80.24 
 

93.96 
 
 
 

90.12 
 

95.00 
 

99.56 

 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    6.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ 
    6.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่อวิชาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 

 
100 

 
87 

 
 

100 
 

100 
 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

  
- รายงานการแนะแนวการศึกษา
ต่อ 
 - สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน
ช้ัน ม.3 ม.6 
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ประเดน็พิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 

1.2 คุณลุกษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีขึ้นไป 
   1.1 นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
   1.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต         
   1.3 นักเรียนมีวินัย        
   1.4 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
   1.5 นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง     
   1.6 นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน 
   1.7 นักเรียนรักความเป็นไทย     
   1.8 นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

 
 
 

100 
100 
87 
98 
98 
87 
97 
95 

 
 
 

99.27 
99.43 
99.40 
99.34 
99.48 
99.32 
99.43 
99.36 

 
 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2. มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
   2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
   2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
   2.3 นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม   

 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เท่ากบัค่าเป้าหมาย 
 

 
- รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย 
- รายงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- รายงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม 

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    3.1 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  บนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกีฬาภายใน 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันคริสมาสต์ 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรุษจีน 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
   4.1 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
   4.2 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
85 
100 

 
70.76 
100 

 
ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

- รายงานผลการเฝ้าระวังภาวะการ
เจรญิเติบโตของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
- รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย  ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม    
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ชัดเจน 
     1.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้จริง 
     1.2 โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

 
100 
100 

 
100 
100 

 
เท่ากบัค่าเป้าหมาย 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
- แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 

2. มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  
ในการขับเคล่ือนระบบคุณภาพ KM TEAMS 
     2.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
เท่ากบัค่าเป้าหมาย 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

-รายงานวิธีการและผลการ
ดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์
คุณภาพ ScQA 

3. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 
     3.2 โรงเรียนมีหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart  Class) 

 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ 
 (Smart  Class) 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     4.1 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID –plan) 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ไม่ต่ำกว่า 20 ช่ัวโมง/ป ี
    4.3 โรงเรียนส่งเสริมให้มชุีมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อป ี
    4.4 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
69.86 

 
100 

 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

ต่ำกว่าคา่เป้าหมาย 
 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

 
- แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(ID – plan) ของครู 
- รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของครู 



 
 

79 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
   5.1 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน  แหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ท่ีสะอาด 
ปลอดภัยเพียงพอสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
   5.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 

 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
 
- เอกสารสารสนเทศโรงเรียน 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
    6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมในการบริหารจัดการ 
    6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 
100 
100 

 
100 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
- เอกสารสารสนเทศโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย  
ผลการ
ประเมิน 

การ
เปรียบเทียบ 

หลักฐาน /เอกสาร 
/ร่องรอย 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   1.1 ครูทุกคนมีการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active  Learning) 
   
   1.2 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
    
   1.3 ครูมีวิธีหรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 วิธี  
    
1.4 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์  
โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
100 

 
100 

 
73 
 

98 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- รายงานการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
(Best Practice) 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    1.1 ครูทุกคนมีการใช้และพัฒนาส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู ้

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

- ทะเบียนส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   3.1 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    
   3.2 ครูและนักเรียนทุกคนหาข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานในห้องเรียน 
    
   3.3 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในช้ันเรียนด้วยกิจกรรมช้ันเรียนน่าอยู ่

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
80.89 

 
80.89 

 
เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

 

ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 
ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย 

 

- รายงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
(Scantool) 
- รายงานการนิเทศ
การเรียนการสอน 
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ประเด็นการพิจารณา / มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย  ผลการประเมิน การเปรียบเทียบ หลักฐาน /เอกสาร /ร่องรอย 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   4.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาท่ีสอน 
   4.2 ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 
และหลากหลาย 
   
   4.3 ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนท้ังแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
   
   4.3 ครูทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

 
- แบบบันทึกการส่ง
แบบทดสอบ 
- แบบประเมินต้นฉบับ
แบบทดสอบ 
- รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   5.1 ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
   5.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
100 

 
100 

 
69.86 

 
100 

 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 

- รายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 
- แบบบันทึกนิเทศการสอน 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนคำม่วง 
สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม  
 
 

 
ว่าท่ี พันตรี      ประธานกรรมการ 
        (ประพันธ์     พบูประภาพ)   

        .  
                       ลงช่ือ       รองประธานกรรมการ 

      (นายอัคเรศศ์  ป้องกัน)              
 
ลงช่ือ      กรรมการ     
      (นางบุศรา  พลเชียงสา) 
 
ลงช่ือ      กรรมการ     
     (นางวรรณิภา เคนมี)             

 
ลงช่ือ      กรรมการ     
     (นายสุขสันต์  สารบรรณ์) 

 
ลงช่ือ       กรรมการ   
   (นายกำพล  พลเชียงสา)      
 
ลงช่ือ      กรรมการ     
                    (นายประสงค์  เทียบจันทึก)   
 
ลงช่ือ      กรรมการ     
                    (นางสาวสุพรรษา  พอลีละ)   
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ลงช่ือ               กรรมการ     
                    
              (นายสามารถ  สวัสดี)   
 

ลงช่ือ    กรรมการ  
               (นางสาวนตชา  จันทะหงส์) 
    
 

ลงช่ือ      กรรมการ     
      (นางอิ่มทอง  ปัญญา) 
 
 
ลงช่ือ      กรรมการและเลขานุการ     

                 (นางสาวออนวดี    สันประภา)     
 

 
ลงช่ือ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

        (นางสาวอรวดี      ศรีบัว)    
 

 
ลงช่ือ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

                    (นางเยาวเรศ        ปิ่นขจร) 
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ภาคผนวก  ง 
 

ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียนคำม่วง  ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ผลงานโรงเรียน 
 

ท่ี ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
1 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563-2567)  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำนักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 
ผลงานผูบ้ริหาร 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผูม้อบรางวัล 

1 นายอัคเรศศ์  ป้องกัน รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับดีเย่ียม เขตตรวจราชการ 
ท่ี 12  

ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับดีเย่ียม  
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 

สพม.กาฬสินธุ์ 

2 นางบุศรา  พลเชียงสา รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” เนื่องในงานวันครู  
ครั้งท่ี 66 ประจำปี พ.ศ. 2565  

สพม.กาฬสินธุ์ 

3 นายสุขสันต์  สารบรรณ์ รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” เนื่องในงานวันครู  
ครั้งท่ี 66 ประจำปี พ.ศ. 2565  

สพม.กาฬสินธุ์ 
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ผลงานครู 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
1 นางอิ่มทอง  ปัญญา รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2564 คุรุสภา 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD 
ด้านบริหารจัดการช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคะวันออก-
เฉียงเหนือ 

สพฐ. 

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นท่ีประจักษ์ 

คุรุสภา 

รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2564  
ระดับดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชาติ 

คุรุสภา 

รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับดีเย่ียม เขตตรวจราชการท่ี 12  
ร้อยแก่นสารสินธุ์ 

2 นางสาวรัตนพร  คำมูลนา รางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดีเด่น” ประเภทครู  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

3 นายสิทธิชัย  ภูพาที รางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดีเด่น” ประเภทครู  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

4 นางสาวนลิน  พลโคกก่อง รางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดีเด่น” ประเภทกิจกรรมแนะ
แนว เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

5 นางสาววิภวาณี  โพนะทา รางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดีเด่น” ประเภทกิจกรรม 
สภานักเรียน เนื่องในงานวนัครู ครั้งท่ี 66  
ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 
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ท่ี ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน ผู้มอบรางวัล 
6 นายทำเนียบ  คะอังกุ รางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ดีเด่น” ประเภทกิจกรรม 
เพื่อนท่ีปรึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66  
ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

7 นางสาวสุนิจ  วิลาศรี รางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดีเด่น” ประเภทกิจกรรม 
นักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในงานวันครู  
ครั้งท่ี 66 ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD 
ด้านบริหารจัดการช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สพฐ. 

8 นายศิริโยทิน  สีรักษ์ รางวัล “ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประเภทผู้สอน 
เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

9 นายศราวุธ  ศรีสวัสด์ิ รางวัล “ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” 
ประเภทผู้สอน เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66  
ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

10 นางวายุพิษย์  นาสงวน รางวัล “ครูดีเด่น” ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เนื่องในงานวนัครู ครั้งท่ี 66  
ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

11 นายวรวัฒน์  มุงคุณ รางวัล “ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”  
ประเภทผู้สอน เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66  
ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

12 นางสาวภาสุณีย์  คำพันธ์ รางวัล “ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย” ประเภทผู้สอน เนื่องในงานวนัครู 
ครั้งท่ี 66 ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

13 นางสาวออนวดี  สัน
ประภา 

รางวัล “ครูดีเด่น” กิจกรรมยุวกาชาด 
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงานวันครู  
ครั้งท่ี 66 ปี พ.ศ. 2565 

สพม.กาฬสินธุ์ 

 
 
 



 
 

88 
 

ผลงานนักเรียน 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ผลงาน ผู้มอบรางวัล 

1 
นายปวรุตม์  บุตรวัง นักเรียนรางวัลพระราชทาน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2 

นางสาวรักลดา  รักชาติ นักเรียนรางวัลพระราชทาน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การบรรยายธรรม 
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในวันวิสาขบูชา  

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3 นายไกรวิชญ์  เถาชารี ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน 
อำเภอคำม่วง 

สภาเด็กและเยาวชน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4 นายสรยุทธ  บุญสุข รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปันจักสีลัต  
ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

สมาคมกีฬา 
ปันจักสีลัต 

แห่งประเทศไทย 
5 นางสาววรลักษณ์ ภูมิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปันจักสีลัต  

ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

สมาคมกีฬา 
ปันจักสีลัต 

แห่งประเทศไทย 
6 นายอวิรุทธ์  ฉันมิตร รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันปันจักสีลัต  

ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ณ สถาบันพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

สมาคมกีฬา 
ปันจักสีลัต 

แห่งประเทศไทย 
7 นางสาวโศภิษฐา  นามล

ทา 
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันปันจักสีลัต  
ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ณ สถาบนัพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

สมาคมกีฬา 
ปันจักสีลัต 

แห่งประเทศไทย 
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ผู้จัดทำ 
 

 คณะกรรมการทีป่รึกษา 
  1. นายอัคเรศศ์    ป้องกัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง 
  2. นางบุศรา  พลเชียงสา รองผู้อำนวยการ 
  3. นางวรรณิภา  เคนม ี  รองผู้อำนวยการ 
  4. นายสุขสันต์  สารบรรณ์ รองผู้อำนวยการ 
  5. นายประสงค์  เทียบจันทีก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 
  1. นางสาวออนวดี     สันประภา     ครู 
  2. นางสาวเยาวเรศ         ปิ่นขจร  ครูชำนาญการ 
     3. นางสาวอรวดี       ศรีบัว     ครูชำนาญการพิเศษ  
     4. นางสาวนลิน  พลโคกก่อง ครู 
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