
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessmen Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค์ 
อ าเภอวังหิน จังหวดัศรีสะเกษ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 



 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท๎อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ        
พ.ศ.2561) 3  มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพผ๎ูเรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผํานมาเพื่อให๎
ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให๎สถานศึกษา
ได๎ใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และสาธารณชนได๎รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตํอไป 

   โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ๎ูปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ทุกคน ท่ีให๎ความรํวมมือ และ
ชํวยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ให๎บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว๎
เป็นอยํางดี  

 
 

                                                                         
                                                   ผ๎ูอ านวยโรงเรียนหนองทํุมศรีส าราญวิทยารักษาการในต าแหนํง 
                   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  
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สารบัญ 

 

ส่วนที่                     หน้า    
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 

          บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                   ค 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       ง 

1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 - ข๎อมูลท่ัวไป 1 
 - ข๎อมูลบุคลากรทางการศึกษา 2 
 - ข๎อมูลนักเรียน 7 
 - ข๎อมูลร๎อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปี 256๒ ๙ 
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

- ข๎อมูลนักเรียนด๎านอื่นๆ 
- ข๎อมูลอาคารสถานท่ี 
- ข๎อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
- โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
- แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- ผลงานดีเดํนในรอบปีท่ีผํานมา 
- โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผํานมา 
- จุดเดํน จุดท่ีควรพัฒนาและนวัตกรรมหรือตัวอยาํงการปฏิบัติท่ีดี 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช๎ 
- การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
- ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุํงหมายเพื่อการ
พัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 

1๓ 
1๗ 
1๘ 
1๘ 
1๙ 
2๕ 
2๖ 
๒๙ 
3๐ 

 3๑ 
3๔ 
3๕ 
3๕ 
๓๖ 

 
2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผ๎ูเรียน ๓๘ 
 - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผ๎ูบริหารสถานศึกษา 4๐ 
 - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ๔๓ 
 - แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให๎สูงขึ้น ๔๗ 
 - ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ๔๗ 
 - ความต๎องการและการชํวยเหลือ ๔๗ 
๓ เอกสารประกอบการพิจารณาBest Practices และแบบรายงาน “วิธีหรือ

แนวทางปฏิบัติที่เปน็เลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
- ชื่อผลงาน 

๔๘ 
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ส่วนที ่ สารบัญ(ตํอ) 
 

หน้า 

 - วัตถุประสงค์ 
- แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน 

๔๘ 
๔๙ 

 - ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
- ปัจจัยเก้ือหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
- การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 
๕๑ 

4 ภาคผนวก  
 - กฎกระทรวง การประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 ๕๖ 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับ 

  การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น 
  พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๕๙ 

 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
  มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัด 
  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

๖๓ 

 - ค าส่ังแตํงต้ังคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ 
  สถานศึกษา 

๖๘ 
 

 - รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดง 
  รายละเอียดทุกระดับ) 

๗๕ 

 - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ๗๘ 
           - ใบงานท่ี ๒ ประกาศเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ    

            สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
            สถานศึกษา 

๘๗ 

          - เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐาน ๙๓ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ซื่อโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ๖๘ หมูํท่ี ๑๐ ต าบลธาตุ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๖–๔๖๘-๑๐๑๔ สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอวังหิน 
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๙  ห๎องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๕ ไรํ -  งาน    
ซื่อผ๎ูบริหาร นายพิทักษ์ โสตแก๎ว จ านวนครู  1๙  คน จ าแนกเป็น ข๎าราชการครู 1๘  คน ครูอัตราจ๎าง ๑  คน 
เจ๎าหน๎าท่ีอื่นๆ 3  คน จ านวนนักเรียนรวมท้ังส้ิน ๑๙๒  คน จ าแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ๑๒๘  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖๔  คน 

สภาพบริบทโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์มีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีต้ัง เป็นท่ีราบลํุมบริเวณรอบๆ 
เป็นทํุงนา ป่า และสวนยางพารา ต้ังอยูํหํางจากถนนสายศรีสะเกษ – ขุขันธ์  ประมาณ ๖๐๐ เมตร มี
ทางเข๎าออกได๎หลายทาง อยูํหํางจากจังหวัดศรีสะเกษ   ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพ
เศรษฐกิจ/อาชีพ  ประชากรสํวนใหญํคํอนข๎างยากจน ประกอบอาชีพตํางๆ กัน เชํน ท านา  ท าสวน   ปลูกผัก  
และรับจ๎างท่ัวไป  รายได๎ไมํคํอยแนํนอน ขึ้นอยูํกับผ๎ูวําจ๎างและลักษณะของงาน    ศาสนา  ประชากรสํวนใหญํ
ประมาณร๎อยละ ๙๙ นับถือ ศาสนาพุทธ ท่ีเหลือนับถือศาสนาอื่นๆ การปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ทุกคนยังคง
ยึดมั่นและอนุรักษ์ตามประเพณีเกําแกํท่ีเคยปฏิบัติกันมา เชํน ประเพณีไหว๎แมํเฒําธาตุ  เป็นต๎น 
 ผลการประเมินตนเอง  

โรงเรียนประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและคําเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ ลงวันท่ี 
1๕ พฤษภาคม 256๒  มาตรฐานการศึกษาออกเป็น 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน  
แบํงออกเป็น 2 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  โดยผลการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐาน อยูํในระดับคุณภาพ ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน 
การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ือสาร และการมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  ประเด็นภาพความส าเร็จด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได๎ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช๎ข๎อมูลฐาน 
3 ปีย๎อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ นักเรียนให๎พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ เน๎น
ทักษะในการอําน การเขียน และการคิดค านวณ สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหลํงเรียนรู๎ภายใน
ให๎เหมาะสม มีส่ือด๎านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล๎า
แสดงออก และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข เน๎นทักษะการท างานรํวมกัน ท าให๎นักเรียนมีทักษะใน
การอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผ๎ูของเรียน ข๎อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน   การเขียน   การส่ือสาร  และการคิดค านวณ ผลลัพธ์เฉล่ียท่ี 
สถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 6๕ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 6๒ 

2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน  ความ 
คิดเห็น และแก๎ปัญหา ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 7๓ เทํากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

ค 



 
 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎  คือ  ร๎อยละ ๖๒  
เทํากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 6๒ 

4. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษา
ท าได๎ คือ ร๎อยละ 6๒ เทํากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 6๒ 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎   คือ  
ร๎อยละ 7๓ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

6. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ  
ร๎อยละ6๒ เทํากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 6๒ 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียน มีคุณลักษณะและ
คํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายนักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก 
แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ท้ังด๎วยตนเอง
และการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์ส่ิงใหมํ ๆ จากการเรียนรู๎
โดย โครงการ/ กิจกรรมตํางๆ นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทยเข๎ารํวมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ผลการ
ประเมิน มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผ๎ูของเรียนข๎อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ 
คือ ร๎อยละ 70 เทํากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 70 
 ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ท าได๎ คือ ร๎อยละ 7๔ สูงกวํา
เกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

๒. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎คือ ร๎อยละ8๓ 
สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 8๒ 

๓. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎  
คือ ร๎อยละ 7๒ เทํากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

๓. นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 9๒  
เทํากับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 9๒ 
 

 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานท่ี 1  สํงเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด๎านคุณธรรม งานอาชีพ

เน๎นให๎ผ๎ูเรียนคิดเองท าเอง โดยใช๎ส่ือ แหลํงเรียนรู๎ การค๎นคว๎า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

ค 



 
 

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให๎บรรลุตามกระบวนการบริหารและ
การจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผล
การจัดการศึกษาท่ีผํานมา โดยใช๎ข๎อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอยํางชัดเจน ใน
ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลํุมเป้าหมาย เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญ 
ทางด๎านวิชาชีพ ตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล๎องกับ ความ
ต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต๎นสังกัด 
รวมท้ังทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยํางเป็นระบบ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศ
ภายใน น าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากร และผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
รํวมกันรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม 
หลักสูตรท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลํุมเป้าหมาย มีการสํงเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต๎องการและจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห๎องเรียน และ
สภาพแวดล๎อมทางสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนอยํางมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
จัดหา พัฒนาและบริการด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดให๎มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช๎ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 2  ด๎านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ  

๑. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษา
ท าได๎ คือ ร๎อยละ 7๕ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ  
6๓ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ ๖๒ 

๓. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเน๎นคุณภาพนักเรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลํุมเป้าหมาย ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 7๕ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

1. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ      
ร๎อยละ 7๓ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

2. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 7๓ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 7๒ 

3. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู๎  
ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 6๕ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ ๖๒ 

 

 แผนพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานท่ีสูงขึ้น :  
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานท่ี 2 บริหารโดยการมีสํวนรํวมกับทุกภาคสํวนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 

ค 



 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยํางหลากหลาย มุํงสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Activelearning) 
ให๎ผ๎ูเรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสํูการเรียนรู๎ท่ีลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ให๎นักเรียนมีสํวนรํ วม ครูรู๎จักผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน รวมท้ังรํวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และน าผลท่ีได๎มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปใช๎จัดกิจกรรมได๎จริง ครูใช๎ส่ือ และแหลํง
เรียนรู๎ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให๎นักเรียนรักการเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ครู
รํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎และน าข๎อมูลมารํวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎และสอนตามแผน ครูผลิต
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู๎ อีกท้ังปรับโครงสร๎างรายวิชา  หนํวยการเรียนรู๎ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ 
สัดสํวนคะแนนแตํละหนํวย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ สนับสนุนให๎ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร๎างโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นทักษะการคิด เชํน จัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน๎าท่ีให๎นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตําง ๆท้ังภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ครูใช๎ส่ือการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช๎
ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด๎านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให๎
นักเรียนน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ี
ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะ ได๎แสดงความคิดเห็น ได๎แสดงออก เป็นผ๎ูสามารถ
สรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ครูใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลํงเรียนรู๎ รวมท้ังน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ส่ือท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน๎นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหวํางนักเรียน กับครู  ครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน  นักเรียนรักการเรียนรู๎ และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข ครูรํวมกัน
ออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผ๎ูเรียนอยํางมีขั้นตอน ใช๎เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม พร๎อมท้ังน าผลไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ครูผ๎ูสอนรํวมกันแลกเปล่ียนความรู๎
และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู๎   
ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  
ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 8๓ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 8๒ 

2. ครูใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษา 
ท าได๎ คือ ร๎อยละ 8๔ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 8๒ 

3. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 8๓ สูงกวํา 
เกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 8๒ 

4. ครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน ผลลัพธ์เฉล่ียท่ี 
สถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ 8๕ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 8๒ 

5. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  
ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ คือ ร๎อยละ ๘๓ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ ร๎อยละ 8๒ 
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  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานท่ี 3 ลดภาระงานครู คืนครูสํูห๎องเรียนโดยการบูรณาการการท างานใน

โรงเรียน/ห๎องเรียน ลดภาระงานธุรการ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ DLTV จัดหาส่ือ อุปกรณ์ Internet 
สนับสนุน 

วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
๑. ชื่อผลงาน (Best Practices)  การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม

NEW DLTV 

๒. วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๒.1 เพื่อให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
๒.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น โดยการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 
๒.๓ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนท่ีบ๎านได๎ 
๒.๔ เพื่อแก๎ปัญหาครูสอนไมํตรงวิชาเอก 

 ๓. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนนิงาน 
๓.๑ ขั้นวางแผนการด าเนนิงาน 

๑. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายตําง ๆ 
๒. ศึกษา “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม

(DLTV)” 
๓. โรงเรียนประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกล

ผํานดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินกํอนการด าเนินงาน) 
๔. รายงานผลการประเมินตนเอง ผํานระบบ ออนไลน์ 
๕. น าผลการประเมินตนเองเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงาน เพื่อการจัดการเรียนการสอน

โดยใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓.๒ ขั้นขบัเคลื่อนการด าเนินงาน 

๑. จัดประชุมช้ีแจงแผนการด าเนินงานให๎ทุกฝ่ายรับทราบและเข๎าใจตรงกัน 
๒. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
๓. ด าเนินงานให๎เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกลผําน

ดาวเทียม 
๓.๓ ขั้นสรปุ และรายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกลผําน 
ดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินหลังการด าเนินงาน) 

๒. รายงานผลการประเมินตนเอง ผํานระบบ ออนไลน์ 
๓. จัดท าข๎อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง 

๓.๔ ขั้นพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง 
น าข๎อมูลสารสนเทศ ท่ีได๎จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) 

ไปใช๎ โดยการวิเคราะห์จุดเดํน และจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อน าไปพัฒนางานในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
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๔. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินงาน 
๔.๑ นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์โดยการสืบค๎นและเรียนรู๎จากDLTV บนมือถือของตน 
๔.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากรู๎ชํองทางในการค๎นหาความรู๎ตามท่ีสนใจ 
๔.๓ นักเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม ถึงแม๎นนักเรียนไมํได๎มา 

โรงเรียนก็สามารถเรียนรู๎เรื่องท่ีเพื่อนเรียนในวันนั้นๆได๎ 
๔.๔ โรงเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพครูที ่

สอนไมํตรงวิชาเอกก็สามารถสอนและเรียนรู๎ไปพร๎อมๆกับนักเรียนได๎ 
 ๕. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๕.1 ผ๎ูบริหารให๎ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
๕.2 การมีสํวนรํวมของบุคลากรท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
๕.3 การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๕.4 ความพร๎อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.5 ผ๎ูปฏิบัติงานมีความพร๎อมและความต้ังใจท่ีน าประสบการณ์การท างานมาพัฒนาปรับปรุง 

ระบบการท างานอยํางตํอเนื่อง 
๕.6 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องได๎ติดตามและประเมินผล 

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
๖.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษและกรม

สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๖.๒ การเผยแพรํ งานวิชาการและนักเรียนได๎รํวมกันเผยแพรํผลงาน ในการจัดกิจกรรมตํางๆ 
๖.๓ โรงเรียนโพธิ์ประชาสรรค์ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๘)จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 
 

ตามท่ีโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  

๒๕๖๒ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยจัดท า รายงาน
ประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และเสนอตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสํูการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได๎ดังน ี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี๑ คุณภาพของผ๎ูเรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพระดับ ....................ดีเลศิ........ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ต้ังอยูํเลขท่ี ๖๘ หมูํท่ี ๑๐ ต าบลธาตุ  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๖ –๔๖๘-๑๐๑๔  สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๙  ห๎อง เรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๕ ไรํ -  งาน    
 พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎จัดต้ังขึ้นเป็นศูนย์การเรียนและเป็นสาขาของ โรงเรียน
นครศรีล าดวนวิทยา ได๎อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ๎านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)เป็นท่ีเรียนช่ัวคราว โดยมีผ๎ูน า
สภาต าบลธาตุ ผ๎ูน าหมูํบ๎าน  กรรมการหมูํบ๎านและอาจารย์ใหญํโรงเรียนบ๎านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)  รํวมกับ
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา เป็นก าลังส าคัญในการกํอตั้ง 
  พ.ศ. ๒๕๓๓  ย๎ายมาเรียนท่ีอาคารเรียนช่ัวคราว  ในเขตพื้นท่ีของสถานีอนามัยประจ าต าบล ซึ่ง
ชาวบ๎านท่ีขอให๎จัดต้ังโรงเรียนได๎รวบรวมก าลังทรัพย์และแรงงานในการกํอสร๎าง โดยไมํได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลแตํอยํางไร 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎จัดต้ังเป็นโรงเรียนเอกเทศ ในวันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิด
สอนแบบสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและได๎เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา  
๒๕๔๒  ถึงปัจจุบัน 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 
 
 

            

N 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๑. วําท่ีร๎อยตรีพิศาล วรจักร์   ด ารงต าแหนํง ผ๎ูดูแลสาขา ระหวําง พ.ศ. ๒๕๓๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. วําท่ีร๎อยเอกพิศาล วรจักร์  ด ารงต าแหนํง ครูใหญํ    ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. วําท่ีพันตรีพิศาล   วรจักร์  ด ารงต าแหนํง อาจารย์ใหญํ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔. วําท่ีพันตรีพิศาล   วรจักร์  ด ารงต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๔  ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕. นายสรศักด์ิ  พลประเสริฐ  ด ารงต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. นายไพโรจน์  ขุนพันธ์      ด ารงต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการ ระหวํางวันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  

ถึง วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗. วําท่ีพันตรีพิศาล  วรจักร์   ด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนหนองทํุมศรีส าราญวิทยารักษาราชการ

แทนผ๎ูอ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ต้ังแตํ วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๘. นายศุภกฤต บุญพิพัฒมงคล ด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการระหวํางวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
วันท่ี ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ๙. นายพิทักษ์  โสตแก๎ว  ด ารงต าแหนํง  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนหนองทํุมศรีส าราญวิทยารักษาการใน
ต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ต้ังแตํ วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ปัจจุบัน 
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนนุการสอน  
๓.๑ ข้าราชการครู/พนักงานครู(ข้อมูล วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ที ่
 
 
 

ซื่อ  

ซื่อสกุล 

 

 

อายุ 

 

 

 

 

 

อายุ 

  ราชการ 

 

ต าแหน่ง/ วิทยฐานะ 
 
 
 

วุฒิ 
 
 
 

สาขาวิชา 

 

 

 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียน/ชั้น 

 
 

ภาระงาน 
สอน 

(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
     (ปีปัจจุบัน) 

๑ นายพิทักษ์  
โสตแก๎ว 
 

๔๙ ๒๕ ผอ/ผอ.ช านาญการ
พิเศษ 

ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

บริหาร
การศึกษา 

๒๐ ๒๐ 

๒ นางจิราธร 
มูลเสนา 

50 ๒๕ ครู/ครูเชี่ยวชาญ ป.โท ค.ม.
บริหาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

๓ นายธีรวัฒน์ 
ศรีเมือง 

56 31 ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

๒๐ 
 
 

๒๐ 

๔ นางไพบูลย์ 
ดาวเรือง 

54 ๒๕ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
หลักสูตร
การสอน 

สังคมศึกษา
ฯ 

๒๐ ๒๐ 

๕ นางสมบัลย์ 
แก๎วงาม 

53 ๒๕ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
หลักสูตร
การสอน 

การงาน
อาชีพฯ 

๒๐ ๒๐ 

๖ นางปิยะพันธ์ 
พิชญ์ประเสริฐ 

45 1๗ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
ภาษาและ
วรรณคดี

ไทย 

ภาษาไทย ๒๐ ๒๐ 
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ที ่
 
 
 

ซื่อ  

ซื่อสกุล 

 

 

อายุ 

 

 

 

 

 

อายุ 

  ราชการ 

 

ต าแหน่ง/ วิทยฐานะ 
 
 
 

วุฒิ 
 
 
 

สาขาวิชา 

 

 

 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียน/ชั้น 

 
 

ภาระงาน 
สอน 

(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
     (ปีปัจจุบัน) 

7 นายแสงชัย 
เตารัตน์ 

42 ๑๙ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ ๒๐ 

8 นายพลเดช 
พิชญ์ประเสริฐ 

44 ๑๘ ครู/ครูเชี่ยวชาญ ป.โท ค.ม.
คอมพิวเต
อร์ศึกษา 

การงาน
อาชีพฯ 

๒๐ ๒๐ 

9 นายเกษมศิริ 
มีทอง 

๔6 14 ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
วัดผล

การศึกษา 

การงาน
อาชีพฯ 

๒๐ ๒๐ 

10 นางจิรัสยา 
สนิทรัมย์ 

40 15 ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๒๐ 

11 นางพรสวัสด์ิ 
บุญหนัก 

44 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

ภําษาไทย ๒๐ ๒๐ 

๑2 นางสีดา 
ดอนเหลือม 

54 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
หลักสูตร
การสอน 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ 
 
 

๒๐ 

13 
 
 
 

 นางรัชนี 
 ภูลสวัสด์ิ 

36 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษา 
ตํางประเทศ 

๒๐ ๒๐ 

14 
 
 

 นางอารยานี 
 บุญจูง 

41 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษา 
ตํางประเทศ 

๒๐ ๒๐ 

15 
 
 
 

 นางชญาภา 
 บุญมีวิเศษ 

46 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.หลัก 
สูตรการสอน 

สังคมศึกษา ๒๐ 
 

 

๒๐ 

16 
 
 
 

 นายพงศกรณ์ 
 นามวงค์ 

41 14 ครู/ครูช านาญการ ป.โท ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๒๐ 
 
 

๒๐ 

17 
 
 
 

 นางธมณ 
 ชมภูวงศ ์

๔3 12 ครู/ครูช านาญการ ป.โท กศ.ม.หลัก 
สูตรการสอน 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๐ ๒๐ 

18 
 
 

 นายธนวรรธน์ 
 เขตร์สินบุญ 

47 6 คร ู ป.ตรี คบ.ศิลปะ 
ศึกษา 

ศิลปะ ๒๐ ๒๐ 

๑9 
 

นายสุริยกัณห์ 
ศรีผุยทวีโชค 

41 6 คร ู ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

สังคมศึกษา ๒๐ 
 

๒๐ 

20 นางสาวจุฬารัตน์   
แซํตัง 

40 15 คร ู ป.โท รป.ม.รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

สังคมศึกษา ๒๐ ๒๐ 
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๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าทีส่อน) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน วุฒิ สาชาวิชา สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วย

เงิน 
ภาระงาน 

สอน 
(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จ านวชั่วโมง  
ที่เข้ารับ  

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นายสิทธิโชค  ชาญ
ชิตรร            

2๕ 1 ป.ตร ี คบ. 
ดนตรีสากล 

ดนตรีสากล รร. ๒๐ ๑๐ 

๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนนุการสอน) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบตัหิน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวนุชนาถ 

จันทพฤกษ์ 
๔๐ บุคลากรฯ ป.ตร ี ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ สนับสนุนการสอน อบจ. 

๒ นายชาญณรงค ์
ดาวเรือง 

๕๙ นักการภารโรง ปวส. เกษตร สนับสนุนการสอน อบจ. 

๓ นายอุดร 
แสงแก๎ว 

๕๔ นักการภารโรง ปวส. สามัญ สนับสนุนการสอน รร. 

 ๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
  ๓.๔.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหนํง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค ์      
- ผู๎อ านวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู๎อ านวยการ - - - - - 

รวม - - ๑ - ๑ 
2. ครูผู้สอน      

- ข๎าราชการ/พนักงานคร ู - ๑ ๑๗ ๑ ๑๙ 
- พนักงานจ๎าง(สอน) - 1 - - 1 

รวม - ๒ ๑๘  ๒0 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ๎างตามภารกิจ (นักการภารโรง) ๑ ๑ - - ๒ 
- พนักงานจ๎างทั่วไป(นักการภารโรง) ๑ - - - ๑ 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม ๒ ๑ - - ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๒ ๓ ๑๘ ๑ ๒๔ 
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4% 

75% 

13% 
8% 

แผนภูมแิสดงร้อยละของวุฒกิารศกึษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

79% 

4% 
9% 

4% 4% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหนง่ 

ครูผู๎สอน ครูอัตราจ๎าง นักการภารโรง ผู๎บริหาร พนักงานราชการ 
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๓.๕ จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ของ 
ครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย  ๒ ๙.๕๒ ๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓ ๑๔.๒๙ ๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ ๑๙.๐๕ ๒๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ๑๔.๒๙ ๒๐ 

ศิลปะ ๒ ๙.๕๒ ๒๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔.๗๖ ๒๐ 

ภาษาตํางประเทศ  2 ๑๔.๒๙ ๒๐ 

คณิตศาสตร์  ๓ ๑๔.๒๙ ๒๐ 

รวมครูผ้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 19 ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

14% 

19% 
14% 10% 5% 

14% 
14% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาตํางประเทศ คณิตศาสตร์ 
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปกีารศึกษาที่รายงาน) 
   ๔.๑ จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๔๖๒ ทั้งสิ้น ๑๙๒ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ 17 20 37 19 

ม.๒ ๒ 23 19 42 21 

ม.๓ ๒ 28 21 49 25 

ม.๔ ๑ 9 14 23 - 

ม.๕ ๑ 8 11 19 - 

ม.๖ ๑ 8 14 22 - 

รวมทั้งสิ้น ๙ 93 99 192  

จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย   -  คน         หญิง    -  คน  รวม จ านวน    -  คน   
อัตราสํวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =   10.11 : ๑  เป็นไปตามเกณฑ์  ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 

๔.๒ จ านวนนักเรียนเปรียบเทยีบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

๕๖ 

๕๑ 

๕๖ 

๒๗ 

๑๕ 

๑๗ 

55 

57 

41 

19 

25 

15 

37 

42 

49 

23 

19 

22 

เปรียบเทยีบจ านวนนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษา 
 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 
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ม.1 
ม.2 

ม.3 
ม.4 

ม.5 
ม.6 

17 
23 28 

9 
8 

8 

20 19 21 
14 

11 14 

37 42 49 

23 
19 22 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง   
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม 
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
     ๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑  จ านวน 
นักเรียน ที่
ได้ผล การ
เรียน เฉลี่ย
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๒๘ - 7 17 ๒๗ ๑๘ 14 25 20 59 ๔๖.๑๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๘ - 13 19 17 19 18 28 14 ๖๐ ๔๖.๘๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๘ - 10 19 24 18 18 27 10 ๕๕ ๔๒.๙๗ 
สังคมศึกษาฯ ๑๒๘ - 9 15 23 19 18 29 15 ๖๒ ๔๘.๔๔ 
สุขศึกษา 

 
๑๒๘ - 3 5 14 12 19 35 40 ๙๔ ๗๓.๔๔ 

ศิลปะ ๑๒๘ - 2 4 3 17 21 35 46 ๑๐๒ ๗๙.๖๙ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๘ - 1 4 6 12 15 43 47 ๑๐๕ ๘๒.๐๓ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๒๘ - 26 19 18 14 15 24 12 ๕๑ ๓๙.๘๔ 

รวม ๑๒๘ - ๗๑ ๑๐๒ ๑๓๒ ๑๒๙ ๑๓๘ ๒๔๖ ๒๐๔ ๕๘๘  
ร้อยละ ๑๐๐           

 
 

    
 
 
 

๔๖.๑๐ ๔๖.๘๙ ๔๒.๙๗ ๔๘.๔๔ 

๗๓.๔๔ ๗๙.๖๙ ๘๒.๐๓ 

๓๙.๘๔ 

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนที ่๑ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาตํางประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒  จ านวน 
นักเรียน ที่
ได้ผล การ
เรียน เฉลี่ย
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๒๘ - 33 8 21 22 16 9 19 44 34.38 
คณิตศาสตร์ ๑๒๘ - 23 5 16 19 21 10 34 65 ๕๐.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๘ - 29 17 20 15 9 13 25 109 ๘๕.๑๖ 
สังคมศึกษาฯ ๑๒๘ - 22 15 17 17 11 18 28 57 ๔๔.๕๓ 
สุขศึกษา 

 
๑๒๘ - 16 13 15 15 14 22 33 69 ๕๓.๙๑ 

ศิลปะ ๑๒๘ - 12 11 13 14 12 29 37 126 ๙๘.๔๔ 
การงานอาชีพฯ ๑๒๘ - 6 7 9 9 19 35 43 97 ๗๕.๗๘ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๒๘ - 20 37 30 12 9 12 8 29 ๒๒.๖๖ 

รวม ๑๒๘ - ๑๒๘ ๑๐๕ ๑๒๐ ๑๐๑ ๙๕ ๑๓๙ ๒๐๘ ๕๙๖  
ร้อยละ ๑๐๐           

 

 

   
  
 
 

34.38 

๕๐.๗๘ 

๘๕.๑๖ 

๔๔.๕๓ 
๕๓.๙๑ 

๙๘.๔๔ 

๗๕.๗๘ 

๒๒.๖๖ 

ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนที ่2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาตํางประเทศ 
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    ๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑  จ านวน 
นักเรียน ที่
ได้ผล การ
เรียน เฉลี่ย
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๔ - 8 7 9 9 7 8 16 31 ๔๘.๔๔ 
คณิตศาสตร์ ๖๔ - 6 8 11 5 11 9 14 34 ๕๓.๑๓ 

ฟิสิกส์ ๖๔ - 12 7 10 10 6 7 12 25 ๓๙.๐๖ 
เคมี ๖๔  15 12 11 6 3 12 5 20 ๓๑.๒๕ 

ชีววิทยา ๖๔  5 7 10 20 12 6 4 22 ๓๔.๗๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๔ - 12 8 9 10 3 6 16 25 ๓๙.๐๖ 

สุขศึกษา 
 

๖๔ - 8 10 7 11 5 8 15 28 ๔๓.๗๕ 
พลศึกษา ๖๔  2 3 3 3 7 6 40 53 ๘๒.๘๑ 
ศิลปะ ๖๔ - 0 0 2 5 5 9 43 57 ๘๙.๐๖ 

ภาษาตํางประเทศ ๖๔ - 11 9 14 8 5 5 12 22 ๓๔.๗๘ 
รวม ๖๔ - 79 71 86 87 64 76 177 317  

ร้อยละ ๑๐๐           

 

 
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ 

เคมี 

ชีววิทยา 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

๔๘.๔๔ 

๕๓.๑๓ 

๓๙.๐๖ 

๓๑.๒๕ 

๓๔.๗๘ 

๓๙.๐๖ 

๔๓.๗๕ 

๘๒.๘๑ 

๘๙.๐๖ 

๓๔.๗๘ 

ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษา พลศึกษา 

ศิลปะ ภาษาตํางประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 
นักเรียน ที่
ได้ผล การ
เรียน เฉลี่ย
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๔ - 6 1 6 6 9 11 25 45 ๗๐.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๖๔ - 1 1 2 9 12 12 27 51 ๗๙.๖๙ 

ฟิสิกส์ ๖๔ - 6 3 8 10 11 10 16 37 ๕๗.๘๑ 
เคมี ๖๔  11 9 9 3 10 16 6 32 ๕๐ 

ชีววิทยา ๖๔  1 5 10 23 16 7 2 25 ๓๙.๐๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๔ - 10 4 6 6 5 10 23 38 ๕๙.๓๘ 

สุขศึกษา 
 

๖๔ - 4 5 8 13 5 8 21 34 ๕๓.๑๓ 
พลศึกษา ๖๔  0 0 0 3 3 6 52 61 ๙๕.๓๑ 
ศิลปะ ๖๔ - 0 0 0 0 4 7 53 64 ๑๐๐ 

ภาษาตํางประเทศ ๖๔ - 5 8 11 3 8 9 20 37 ๕๗.๘๑ 
รวม ๖๔ - 44 36 60 76 83 96 245 ๔๒๔  

ร้อยละ ๑๐๐           

 

 
 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ 

เคมี 

ชีววิทยา 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

๗๐.๓๑ 

๗๙.๖๙ 

๕๗.๘๑ 

๕๐ 

๓๙.๐๖ 

๕๙.๓๘ 

๕๓.๑๓ 

๙๕.๓๑ 

๑๐๐ 

๕๗.๘๑ 

ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษา พลศึกษา 

ศิลปะ ภาษาตํางประเทศ 
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๖. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-NET) 
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน ๔๓.๔๖ ๒๕.๐๐ ๑๙.๐๐ ๒๘.๘๑ 

ระดับจังหวัด ๔๖.๕๗ ๒๘.๐๖ ๒๒.๘๑ ๓๐.๘๒ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ๔๔.๗๙ 

 

2๗.๗๔ ๒๒.๑๒ ๓๐.๑๔ 

ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๓๐.๔๕ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ 

 

 
 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศสตร์ 

๔๓.๔๖ 

๒๕.๐๐ 

๑๙.๐๐ 

๒๘.๘๑ 

๔๖.๕๗ 

๒๘.๐๖ 

๒๒.๘๑ 

๓๐.๘๒ 

๔๔.๗๙ 

๒๗.๗๔ 

๒๒.๑๒ 

๓๐.๑๔ 

๔๘.๒๙ 

๓๐.๔๕ 

๒๖.๓๐ 

๓๒.๒๘ 

แผนภูมิแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิน 
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2562 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ระดับประเทศ 
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 47.07 
 

4๓.๔๖ 
 

-๓.๖๑ 

คณิตศาสตร์ 25.95 
 

๑๙.๐๐ 
 

-๖.๙๕ 

วิทยาศาสตร ์ 32.29 
 

๒๘.๘๑ 
 

-๓.๔๘ 

ภาษาอังกฤษ 25.17 
 

25.๐๐ 
 

-๐.๑๗ 

       

 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

๔๓.๔๖ 

๑๙.๐๐ 

๒๘.๘๑ 

๒๕.๐๐ 

47.07 

25.95 

32.29 

25.17 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ระหว่างปีการศกึษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน ๓๓.๖๔ ๓๐.๖๘ ๒๑.๖๓ ๑๕.๑๑ ๒๕.๔๑ 
ระดับจังหวัด 44.41 33.96 26.20 24.06 28.27 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 40.93 32.57 24.98 23.08 27.24 
ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

๓๓.๖๔ 

๓๐.๖๘ 

๒๑.๖๕ 

๑๕.๑๑ 

๒๕.๔๑ 

๓๙.๗๙ 

๓๔.๒๕ 

๒๔.๗๗ 

๑๙.๗๑ 

๒๗.๑๓ 

๓๗.๐๐ 

๓๒.๘๑ 

๒๔.๐๔ 

๑๙.๖๑ 

๒๖.๒๙ 

๔๒.๒๑ 

๓๕.๗๐ 

๒๙.๒๐ 

๒๕.๔๑ 

๒๙.๒๐ 

  แผนภูมิแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิน 
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ระดับประเทศ 
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 36.33 ๓๓.๖๔ -๒.๖๙ 

สังคมฯ 31.67 ๓๐.๖๘ -๐.๙๙ 

ภาษาอังกฤษ 22.25 ๒๑.๖๓ -๐.๖๒ 

คณิตศาสตร์ 17.67  ๑๕.๑๑ -๒.๕๖ 

วิทยาศาสตร์ 28.08 ๒๕.๔๑ -๒.๖๗ 

 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

สังคมฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

36.33 

31.67 

22.25 

17.67 

28.08 

๓๓.๖๔ 

๓๐.๖๘ 

๒๑.๖๓ 

๑๕.๑๑ 

๒๕.๔๑ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระหว่างปีการศึกษา 256๑ กับ ปีการศึกษา 256๒ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 
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๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ 
ท่ี รายการ จ านวน

(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมท้ังรู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๒. จ านวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา 
เชํน สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางรํางกาย/เรียนรํวม ๐ ๐ 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๐ ๐ 
๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ ๐ ๐ 
๖. จ านวนนักเรียนท่ีต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ๐ ๐ 
๗. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๐ ๐ 
๘. จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐ ๐ ๐ 
๙. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน ๐ ๐ 

๑๐. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร    
 มัธยมศึกษาตอนต๎น ๕๙ ๑๐๐ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๒ ๑๐๐ 

๑๑. จ านวนนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
กีฬาและนันทนาการ ท้ังในและนอกหลักสูตร 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๑๒. จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอ แมํ ผ๎ูปกครอง ๑๙๒ ๑๐๐ 
๑๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๑๙๒ ๑๐๐ 
๑๔. จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมท้ังในและนอก

โรงเรียน 
๑๙๒ ๑๐๐ 

๑๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและบันทึกการสืบค๎นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๑๖. จ านวนนักเรียนท่ีผํานการประเมินความสามารถด๎านการส่ือสารตามท่ี
ก าหนด ในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๑๗. จ านวนนักเรียนท่ีผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๑๘. จ านวนนักเรียนท่ีผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการ
แก๎ปัญหาตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๑๙. จ านวนนักเรียนท่ีผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการใช๎
ทักษะชีวิต ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

๑๙๒ ๑๐๐ 

๒๐. จ านวนนักเรียนท่ีผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการใช๎
เทคโนโลยี ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

๑๙๒ ๑๐๐ 

หมายเหตุ:ร๎อยละของนักเรียนท้ังหมด 
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๘. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ท่ี รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 2 หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๕ หลัง 
๓. ห๎องน้ า/ห๎องส๎วม ๗ หลัง 
๔. สระวํายน้ า ๐ สระ 
๕. สนามเด็กเลํน ๑ สนาม 
๖. สนามกีฬา 1 สนาม 

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๙.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบท มีประชากรประมาณ  ๖,๑๐๗  คน บริเวณ

ใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียนอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผ๎ูน าชุมชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู๎จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีลอยกระทง   แหํเทียนเข๎าพรรษา  บุญบั้งไฟ และ
งานไหว๎พระธาตุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีต าบลธาตุ 

๙.๒ ผ๎ูปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือ 
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉล่ียตํอครอบครัว ตํอปี ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙.๓ โอกาสของโรงเรียนได๎รับความรํวมมือในด๎านตํางๆ จากชุมชน เชํน 
  - ประเพณีลอยกระทง 
  - การรณรงค์การเลือกตั้ง 
  - กีฬาภายใน 
  - งานไหว๎พระธาตุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีต าบลธาตุ 
  - บุญบั้งไฟ 
  - แหํเทียนเข๎าพรรษา 
  -วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  - ท าบุญตักบาตรโรงเรียน 
  - กิจกรรมวันเด็ก 
  - กิจกรรมวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 
 ข้อจ ากัด ผ๎ูปกครองมีรายได๎ต่ าต๎องเดินทางไปท างานตํางจังหวัด มอบภาระดูแลนักเรียน
ให๎กับปู่ยําตายายหรือญาติ สํงผลให๎มีปัญหาด๎านการเรียนปัญหาสังคม และโรงเรียนขาดส่ือเทคโนโลยีท่ีทัน 
สมัยในการจัดการเรียนการสอน 
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๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จัดสอนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยโรงเรียนได๎จัดสัดสํวนของสาระการเรียนรู๎และเวลาเรียนดัง
แสดง ในตาราง ดังนี้ 

โครงสร้างหลกัสตูรช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.)  ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑ ๑.๕(๖๐)  ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์๒ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๕(๖๐)  ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๕(๖๐) 

ส๒๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐)  พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 

พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา(กรีฑา) ๐.๕(๒๐)  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส) ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๑.๐(๔๐) 

ง๒๑๑๐๑ การอาชีพ ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๑๑๐๒  ออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๕(๖๐)  อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐) 
ท๒๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาไทย ๐.๕(๒๐)  ท๒๑๒๐๒ การอํานเพ่ือการค๎นคว๎า ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๑ ทักษะคณิตศาสตร์  ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๒ ทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ๑ 

๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒ ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ๒ 

๐.๕(๒๐) 

เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )   เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )  
ค๒๑๒๐๓ คณิตคิดเร็ว ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๔ คณิตคิดเร็ว  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๑๒๐๑ ศิลปวัฒนธรรมท๎องถ่ิน ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๒๐๒ ท๎องถ่ินศรีสะเกษของเรา ๐.๕(๒๐) 
พ๒๑๒๐๑ พลศึกษา(ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐)  พ๒๑๒๐๒ พลศึกษา(หมากฮอส) ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๑๒๐๒ จิตกรรม  ๑ ๐.๕(๒๐)  ศ๒๑๒๐๒ จิตกรรม  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๒๑๒๐๒ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๒ การปลูกพืชผักทั่วไป ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๒ การปลูกพืชผักทั่วไป ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๔ ชํางไม๎เครื่องเรือน ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๔ ชํางผลิตภัณฑ์หินล๎างหินขัด ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสตูรช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.)  ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๓ ๑.๕(๖๐)  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๕(๖๐)  ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๕(๖๐) 

ส๒๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา  ๓ ๐.๕(๒๐)  พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ ๐.๕(๒๐) 

พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา(เซปักตะกร๎อ) ๐.๕(๒๐)  พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา(ฟุตซอล) ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๒๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๔ ๑.๐(๔๐) 

ง๒๒๑๐๑ การอาชีพ ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๒๑๐๒ ออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๕(๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐) 
ท๒๒๒๐๑ เพลงและการละเลํนพ้ืนบ๎าน ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๒ การเขียนเชิงสร๎างสรรค ์ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๓ ทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๔ ทักษะคณิตศาสตร์  ๔ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๑โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )   เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )  
ค๒๒๒๐๑ โครงงานคณิตศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๒๒๐๒ โครงงานคณิตศาสตร์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๐๑ทวีปของเรา ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๒๐๒ กฏหมายนํารู๎ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๒๐๑  พลศึกษา(วอลเลย์บอล) ๐.๕(๒๐)  พ๒๒๒๐๒ พลศึกษา(เปตอง) ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๒๒๐๓ดนตรีสากลตามความถนัด ๐.๕(๒๐)  ศ๒๐๒๐๔ ดนตรีไทยขับร๎องไทย ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๑ภาษาอังกฤษรอบรู๎  ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษรอบรู๎  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๑  ชํางไฟฟ้าในอาคาร ๐.๕  ง๒๒๒0๒ ชํางเชื่อม ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๒๐๓  การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ ๐.๕  ง๒๒๒๐๔ การขยายพันธ์ุพืช ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๒๐๕การออกแบบและเทคโนโลยี  ๑ ๐.๕  ง๒๒๒๐๖ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๒ ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสตูรช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑   (หน่วยกิต/ชม.)  ภาคเรียนที่ ๒   (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐)  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 

ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕ ๑.๕(๖๐)  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์๖ ๑.๕(๖๐) 

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐)  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕(๖๐) 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๕(๖๐)  ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๕(๖๐) 

ส๒๓๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา  ๕ ๐.๕(๒๐)  พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา  ๖ ๐.๕(๒๐) 

พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา(บาสเกตบอล) ๐.๕(๒๐)  พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา(ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐) 

ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕ ๑.๐(๔๐)  ศ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๖ ๑.๐(๔๐) 

ง๒๓๑๐๑ การอาชีพ ๑ ๑.๐(๔๐)  ง๒๓๑๐๒  ออกแบบเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๕(๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๖ ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐) 
ท๒๓๒๐๑ ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๒ ภาษาไทยเพ่ือความบันเทิง ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์กับการแก๎ปัญหา ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์กับการแก๎ปัญหา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๒๒๐๑ ของเลํนเชิงวิทยาศาสตร์ 
หลากหลาย 

๐.๕(๒๐)  ว๓๒๒๐๒ สนุกกับอิเล็คทรอนิค ๐.๕(๒๐) 

เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )   เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )  
ส๒๓๒๐๑ โลกของเรา ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๒๐๑ พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส) ๐.๕(๒๐)  พ๒๓๒๐๒ พลศึกษา(แบดมินตัน) ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๐๒๐๕ ดนตรีสากล-ขับร๎องสากล ๐.๕(๒๐)  ศ๒๐๒๐๘ นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค ์ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๑ ชํางอาหารไทย ๐.๕  ง๒๓๒๐๒ ชํางปูน ๐.๕ 
ง๒๓๒๐๓ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ๐.๕  ง๒๓๒๐๔ การปลูกข๎าว ๐.๕ 

ง๒๓๒๐๕ ชํางท าอิฐ ๐.๕  ง๒๓๒๐๖ ชํางซํอมจักรยานยนต์ ๐.๕ 

ง๒๓๒๐๗ หลักการขายเบื้องต๎น ๐.๕  ง๒๓๒๐๘ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ 

ง๒๓๒๐๙ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๓ ๐.๕  ง๒๓๒๑๐ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๓ ๐.๕ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสตูรช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑   (หน่วยกิต/ชม.)  ภาคเรียนที่ ๒   (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๒ .๐(๔๘๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย๒ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑ ๑.๕(๖๐)  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  ๒.๐(๘๐)  ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๑๑๐๒ เคมีพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐)  ส๓๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐)  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา  ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑ ๑.๐(๔๐)  ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ไทย ๒ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)  ง๓๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

๑.๐(๔๐) 

พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๒ ๑.๐(๔๐) 

ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ไทย ๑  ๐.๕(๒๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 

ง๓๑๑๐๑  การอาชีพ ๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๑๒๐๒ ประวัติวรรณคดี  ๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑ ๑.๐(๔๐)  ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕(๑๐๐)  ว๓๐๒๒๑ ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐(๘๐) 
ท๓๑๒๐๑ ประวัติวรรณคดี  ๑ ๐.๕(๒๐)  ว๓๐๒๓๑ เคมี ๑ ๑.๕(๖๐) 

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์๑ ๑.๐(๔๐)  ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕(๖๐) 
พ๓๑๒๐๑ พลศึกษา(ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐)  พ๓๑๒๐๒ พลศึกษา(วอลเลย์บอล) ๐.๕(๒๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอําน- เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอําน- เขียน ๒ ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  ง๓๑๒๐๔ ชํางปูน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  กิจกรรมนักเรียน  
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
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โครงสร้างหลกัสตูรช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑   (หน่วยกิต/ชม.)  ภาคเรียนที่ ๒   (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘.๐  (๓๒๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๓ ๑.๕(๖๐)  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔ ๑.๕(๖๐) 

ว๓๒๑๐๔ โลกและดาราศาสตร ์ ๑.๐(๔๐)  ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา  ๔ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๓ ๑.๐(๔๐)  ส๓๒๑๖๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๒๑๖๓ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา  ๓ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา  ๒ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๓๒๑๐๒  การออกแบบและเทคโนโลยี  ๒ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๓ ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๔ ๑.๐(๔๐) 

ง๓๒๑๐๑  การออกแบบและเทคโนโลยี ๑.๐(๔๐)    

รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕  (๓๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕  (๓๔๐) 
ท๓๒๒๐๑ การเขียน  ๑ ๐.๕(๒๐)  ท๓๒๒๐๒ การเขียน  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์๓ ๑.๐(๔๐)  ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์๔ ๑.๐(๔๐) 
ว๓๒๒๒๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐(๘๐)  ว๓๒๒๒๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๒๒๓๒ เคมี ๒ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๓๓ เคมี ๓ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕(๖๐)  ว๓๒๒๔๓ ชีวิทยา ๓ ๑.๕(๖๐) 
พ๓๒๒๐๓ พลศึกษา(บาสเกตบอล) ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๒๐๔ พลศึกษา(แอโรบิกแดนซ์) ๐.๕(๒๐) 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๑ ๐.๕(๒๐)  ง๓๑๒๐๓ ชํางตีเหล็ก ๑.๐(๔๐) 
   อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  ๒ ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
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โครงสร้างหลกัสตูรช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑   (หน่วยกิต/ชม.)  ภาคเรียนที่ ๒   (หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔.๐(๑๖๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๔.๐(๑๖๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐(๔๐)  ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๒ ๑.๐(๔๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา  ๕ ๐.๕(๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา  ๖ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑ ดนตรี ๑  ๐.๕(๒๐)  ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๒  ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๕ ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐(๓๖๐) 
ท๓๓๒๐๑ วรรณคดีท๎องถ่ิน ๐.๕(๒๐)  ท๓๓๒๐๒ ภาษากับวัฒนธรรม ๐.๕(๒๐) 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๒.๐(๘๐)  ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๒.๐(๘๐) 

ว๓๓๒๒๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐(๘๐)  ว๓๓๒๒๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐(๘๐) 
ว๓๓๒๓๔ เคมี ๔ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๓๕ เคมี ๕ ๑.๕(๖๐) 
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕(๖๐)  ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕(๖๐) 
พ๓๓๒๐๕ พลศึกษา  (แบดมินตัน) ๐.๕(๒๐)  พ๓๓๒๐๖ พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส) ๐.๕(๒๐) 
ง๓๓๒๐๑ ระบบฐานข๎อมูล ๐.๕(๒๐)  ง๓๓๒๐๒ การท าภาพเคลื่อนไหว ๐.๕(๒๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตํอ 
และการประกอบอาชีพ  ๑ 

๐.๕(๒๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตํอ 
และการประกอบอาชีพ  ๒ 

๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๕๘๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๕๘๐ 

 
 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให๎กับนักเรียน เรียนท้ังปี  เทํากับ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 
 แผนการเรียน/จุดเน๎นการพัฒนานักเรียนท่ีโรงเรียนเน๎นเป็นพิเศษ ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์ 
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร๎างรายวิชา ให๎ใช๎รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร๎างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑๑.๑ ห๎องสมุดมีพื้นท่ีขนาด ๙๖ ตารางเมตร หนังสือในห๎องสมุดมีจ านวน ๒,๐๐๐ เลํม มีวารสาร/
หนังสือ พิมพ์ให๎บริการจ านวน ๕  ฉบับ การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ให๎บริการสืบค๎นเทคโนโลยีสารสนเทศในห๎องสมุด จ านวน  ๒  เครื่อง มีจ านวนนักเรียนท่ีใช๎ห๎องสมุด (ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน) เฉล่ีย  ๑๐๐  คน ตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ ๓๓  ของนักเรียนท้ังหมด มีการให๎บริการ
ห๎องสมุดแกํ ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช๎บริการ เฉล่ีย  ๒,๐๐๐  คน ตํอปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

๑๑.๒  ห๎องปฏิบัติการท้ังหมด  ๔  ห๎อง จ าแนกเป็น  
๑. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน   ๑  ห๎อง 
๒. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   ๑  ห๎อง 
๓. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน   ๑  ห๎อง 

   ๔. ห๎องอื่นๆ (ระบุ)ประชาสัมพันธ์   จ านวน   ๑  ห๎อง 
 ๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน   ๕๐   เครื่องจ าแนกเป็น 
  ๑.  ใช๎เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน ๔๐ เครื่อง 
  ๒.  ใช๎เพื่อให๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  ๑๐ เครื่อง 
โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีใช๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีท่ีรายงาน) เฉล่ีย ๑๐๐ คน ตํอวันคิดเป็น
ร๎อยละ  ๓๓  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ๓.  ใช๎เพื่อสนับสนุนการบริหารโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์(ส านักงาน) จ านวน  ๕   เครื่อง 
 ๑๑.๔ แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 

ห๎องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ห๎องรวมพลคนยุติธรรม 
ห๎องสหกรณ ์

๑๐๐ 
๔๐ 

๑๐๐ 
 ๑๑.๕ แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 

ศูนย์สตรีบ๎านธาตุ 
วัดใกล๎โรงเรียน 
องค์การบริหารสํวนต าบลธาตุ 

๔๐ 
๒๕ 
๕ 

 ๑๑.๖ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน ผ๎ูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เชิญมา
ให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

พระคุณเจ๎าวิสุทธิ์  ปุญโญภาส  
นางเลียม           ทองดอนพุํม 
นายชา     พิมพ์ทอง 
นางสุบัลย์          กล่ินถือศิล 

ด๎านพระพุทธศาสนา 
ด๎านการทอผ๎ามัดหมี่  
ด๎านการจักสาน 
ด๎านการทอผ๎าขิด 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
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๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๒.๑ ผลงานดีเดํน  

ประเภท ระดับรางวัล/ซ่ือรางวัลที่ได๎รับ/วันที่ได๎รับ หน่วยงานที่ให ้
ครู 

๑. นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก 
๒. นางสีดา  ดอนเหลือม 
๓. นางอารยานี  บุญจูง 
๔. นางชญาภา  บุญมีวิเศษ 
๕. นายพงศกรณ์  นามวงค์ 

  
รางวัลครูดีเดํนประจ าอ าเภอวังหิน 
รางวัลครูดีเดํนประจ าอ าเภอวังหิน 
รางวัลครูดีเดํนประจ าอ าเภอวังหิน 

รางวัลครูดีเดํน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 
รางวัลครูดีเดํน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ 

 
อ าเภอวังหิน 
อ าเภอวังหิน 
อ าเภอวังหิน 

อบจ.ศรีสะเกษ 
อบจ.ศรีสะเกษ 

๑๒.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จจนได๎รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอยํางการปฏิบัติ 
(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ คร้ังที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 
เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน คะแนน 
ทอง 

 
วาดภาพระบายสี (สีน้ า) (ม.4 - 
5) 

ศิลปะ 
  

นายชินวัตร ประจบ 
นายบูรวิทชย์ เชิดชู 

นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ 83.00 
 

ทอง ประกวดเด่ียวแคน (ม.1 - 3) ศิลปะ เด็กชายพิรัชย์ มังษา นายนายสิทธิโชค ชาญชิตร 81.00 
ทอง ประกวดเด่ียวพิณ (ม.1 - 3) ศิลปะ เด็กชายยศวริศ ศรียงยศ นายนายสิทธิโชค ชาญชิตร 80.70 
ทอง ประกวดร๎องเพลงภาษาอังกฤษ 

Singing Contest (ม.1 - 3) 
ตํางประเทศ 
 

เด็กชายวิธวัตร์ หํอทรัพย์ 
 

นางอารยานี บุญจูง 
 

83.20 
 

ทอง 
 

กิจกรรมเลํานิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) (ม.1 - 3) 

ตํางประเทศ 
 

เด็กชายณฐวุฒิ แสน
ประสิทธ์ิ 

นางรัชนี ภูลสวัสด์ิ 
 

81.00 
 

ทอง 
 
 

ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
(ม.1 - 2) 
  
  

คณิตศาสตร ์
  
  

เด็กหญิงปุณยพร วิเชียร 
เด็กหญิงนารีรัตน์ มังษา 
เด็กชายสุจิตรา พรมพ๎ุย 

นางสีดา ดอนเหลือม 
นางสีดา ดอนเหลือม 
 

83.00 
 
 

ทอง 
 
 

ประกวดโครงงานการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (ม.1 - 2) 
 

การงาน
อาชีพฯ 
 

เด็กชายรัฐภูมิ พรรณา 
เด็กหญิงศรีวราภรณ์ ชินชัย 
เด็กหญิงสุวรรณกาญจน์ 

นางสมบัลย์ แก๎วงาม 
นายเกษมศิริ มีทอง 

88.00 
 
 

ทอง 
 
 
 

ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ 
(ม.1 - 2) 
  
 

การงาน
อาชีพฯ 
  
  

เด็กชายณรงค์ศักด์ิ โพธ์ิชัย 
เด็กชายอดิศักด์ิ เปลํงปลั่ง 
เด็กชายสุธรรม ขมิ้นแก๎ว 
 

นายเกษมศิริ มีทอง 
นายสมบัลย์ แก๎วงาม 
 
 

86.00 
 
 
 

ทอง 
 
 

ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ 
(ม.4 - 5) 
  
  

การงาน
อาชีพฯ 
  
  

นายอนุชา พรรณา 
นายณัฐวุฒิ แสงแก๎ว 
นายชินวัตร ประจบ 
 

นายเกษมศิริ มีทอง 
นายเกษมศิริ มีทอง 
 
 

80.00 
 

 
ทอง 

 
ตอบปัญหาด๎านสุขภาพ (ม.1 - 
3) 
  

สุขศึกษาฯ 
  

เด็กหญิงอรรนิศา พิมพ์ทอง 
เด็กหญิงพิมพ์พิกา เพ็งรัตน์ 

นางธมณ ชมภูวงค์ 
 

81.00 
 

  

http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=2787
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=2785
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert2.php?id=2787
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=2702
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert2.php?id=2702
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=2704
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert2.php?id=2704
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=1272
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert2.php?id=1272
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=1275
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=1275
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert2.php?id=1275
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=1159
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=1161
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert1.php?id=1158
http://pao.ssk.in.th/kp13/pao_cert2.php?id=1159
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เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน คะแนน 
ทอง 

 
ตอบปัญหาด๎านสุขภาพ (ม.4 - 6) 
  

สุขศึกษาฯ 
  

นางสาวศิริรัตน์ บุญสํง 
นายทินภพ พิมพ์ทอง 

นางธมณ ชมภูวงค์ 
 

82.00 
 

ทอง 
 
 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 6) 
  
  

วิทยาศาสตร์ 
  
  

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหนัก 
นายอภิรักษ์ เผดิม 
นางสาวนฤมล สลุงอยํู 

นางจิราธร มูลเสนา 
นางจิรัสยา สนิทรัมย์ 
 

96.00 
 

ทอง 
 

ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.1 - 3) 
  

สังคมศึกษาฯ 
  

เด็กหญิงประภาพร เกสร 
เด็กหญิงสภัสสรา พันธะพัฒน์ 

นายสุริยกันต์ ศรีผุยทวีโชค 
นางไพบูลย์ ดาวเรือง 

83.00 
 

ทอง 
 

ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.4 - 6) 
  

สังคมศึกษาฯ 
  

นางสาวสุกัญญา ศรชัย 
นางสาวสร๎อยสุดา พรรณา 

นางชญาภา บุญมีวิเศษ 
นางชญาภา บุญมีวิเศษ 

84.00 
 

ทอง 
 
 

ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ม.1 - 2) 
  
  

สังคมศึกษาฯ 
  
  

เด็กชายมงคล จรจันทร ์
เด็กหญิงอมลวรรณ สุทธิเสน 
เด็กชายอนิรุช ไชยยงยศ 

นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง 
นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง 
 

85.67 
85.67 
 

ทอง 
 
 

ประกวดโครงงานภาษาไทย (ม.1 - 2) 
  
  

ภาษาไทย 
  
  

เด็กหญิงธัญพิชชา ทัดแก๎ว 
เด็กหญิงชลิตา กิ่งเกษณ 
เด็กหญิงปรียานุช บุญทัน 

นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ 
นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ 
 

81.16 
 
 

ทอง 
 
 

ประกวดโครงงานภาษาไทย (ม.4 - 5) 
  
  

ภาษาไทย 
  
  

นางสาวอารยา พิมพ์ทอง 
นางสาววราภรณ์ รัตนวัน 
นางสาวทิพยวรา บุญหนัก 

นางพรสวัสด์ิ บุญหนัก 
นางพรสวัสด์ิ บุญหนัก 
 

81.14 
 
 

เงิน 
 

วาดภาพระบายสี (สีน้ า) (ม.1 - 2) 
  

ศิลปะ 
  

เด็กชายธนพัฒน์ สมคิด 
เด็กชายนพัสพร ตราภูมิ 

นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ 
 

77.00 
 

เงิน 
 

กิจกรรมเลํานิทานภาษาอังกฤษ (Story 
Telling) (ม.4 - 6) 

ตํางประเทศ นางสาวรัชดาภรณ์ วิลัย นางอารยานี บุญจูง 
 

74.00 

เงิน 
 
 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม.1 - 3) 
  
  

คณิตศาสตร ์
  
  

เด็กหญิงนิจวรีย์ มังษา 
เด็กชายอนันต์ หินกล๎า 
เด็กหญิงนภาพร วิชัย 

นางสีดา ดอนเหลือม 
นางสีดา ดอนเหลือม 
 

72.00 
 
 

เงิน 
 
 

งานประดิษฐ์จากใบตอง (ม.1 - 5) 
 
  

การงาน
อาชีพฯ 
  

นายเฉลิมชัย สาระพล 
เด็กหญิงมุฑิตา พิมพ์ทอง 
เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง 

นางสมบัลย์ แก๎วงาม 
นายเกษมศิริ มีทอง 

74.86 
 
 

เงิน 
 
 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 5) 
  
  

วิทยาศาสตร์ 
  
  

นางสาวพนิดา ไชยสาร 
นางสาวสุวนันท์ อุทัยแพน 
นางสาวพรธิดา พิมพ์ทอง 

นางจิรัสยา สนิทรัมย์ 
นางจิราธร มูลเสนา 
 

72.00 
 
 

เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงพัดสราพร พิมพ์ทอง นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ 72.00 
เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นางสาวนันนภัส ตาแสง นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ 73.00 
เงิน 

 
 

ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ม.4 - 5) 
  
  

สังคมศึกษาฯ 
  
  

นายเอกสิทธ์ิ อ๎วนพร 
นายธนาศักด์ิ พันพะมํา 
นายสุรศักด์ิ พิมพ์ทอง 

นายสุริยกันต์ ศรีผุยทวีโชค 
นางไพบูลย์ ดาวเรือง 
 

73.00 
 

เงิน คัดลายมือ (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงอุมากร มังษา นางสาวจุฬารัตน์ แชํตัง 78.00 
เงิน คัดลายมือ (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวสุนิสา หารบุรุษ นางสาวจุฬารัตน์ แชํตัง 78.00 
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เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน คะแนน 
ทองแดง 

 
ประกวดร๎องเพลงภาษาอังกฤษ 
Singing Contest (ม.4 - 6) 

ตํางประเทศ 
 

นายอธิวัฒน์ ทองปาน 
 

นางรัชนี ภูลสวัสด์ิ 
 

60.20 
 

ทองแดง คิดเลขเร็ว (ม.1 - 3) คณิตศาสตร ์ เด็กชายเจษฎา บุตรชัย นางสีดา ดอนเหลือม 60.00 
ทองแดง 

 
 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.1 
- 2) 
  
  

วิทยาศาสตร์ 
  
  

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาย
แก๎ว 
เด็กหญิงธีร์วรา ทีใหญํ 
เด็กหญิงเกตน์นิภา พรรณา 

นายพงศกรณ์ นามวงค์ 
นางจิราธร มูลเสนา 
 

60.00 
 
 

ทองแดง 
 
 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.1 - 
3) 
  
  

วิทยาศาสตร์ 
  
  

เด็กหญิงบัณฑิตา ปิ่นหอม 
เด็กหญิงศรัญญา กาทอง 
เด็กหญิงนฤมล พรรณา 

นางพงศกรณ์ นามวงค ์
นางจิรัสยา สนิทรัมย์ 
 

65.50 
 

สรุปเหรียญรางวัล กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ คร้ังที่ 12 ปี 256๒ 
เหรียญ ประเภทกีฬา รุ่น ชื่อนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 

เหรียญทอง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงสิริยากร โยธิคาร ์ นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทอง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงสุภัทรา บุญหนัก นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทอง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงน้ าฟ้า หอมทรง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทอง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงฐิตาภา เสาโกมุท นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทอง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงมณฑิตา แสนเมือง นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง 
เหรียญทอง กรีฑา กระโดดสูงชาย 12 ปี เด็กชายชิตชัย พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทอง กรีฑา กระโดดไกลชาย 12 ปี เด็กชายเด็กชายมานพ พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทอง หมากฮอสไทย บุคคลหญิง 

 
18 ปี 
 

นางสาวมาริสา จันทร์หอม 
 

นางชญาภา บุญมีวิเศษ      
นางพรสวัสด์ิ บุญหนัก 

เหรียญเงิน กรีฑา ว่ิงผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงน้ าฟ้า หอมทรง นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง 
เหรียญเงิน กรีฑา ว่ิงผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงฐิตาภา เสาโกมุท นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญเงิน กรีฑา ว่ิงผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงสุภัทรา บุญหนัก นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญเงิน กรีฑา ว่ิงผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงสิริยากร โยธิคาร ์ นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญเงิน กรีฑา ว่ิงผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง 12 ปี เด็กหญิงมณฑิตา แสนเมือง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญเงิน กรีฑา กระโดดสูงหญิง 14 ปี เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญเงิน กรีฑา ว่ิง ๒๐๐ เมตร ชาย 12 ปี เด็กชายชิตชัย พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญเงิน แบดมินตัน หญิงคูํ 18 ปี นางสาวเกศรา กาทอง นางสีดา ดอนเหลือม 
เหรียญเงิน แบดมินตัน หญิงคูํ 18 ปี นางสาวกาญจนา ฤทธ์ิส าอางค์ นางสมบัลย์ แก๎วงาม 

เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณา นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงอุมากร มังษา นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงมุทิตา พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญหนัก นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงนารีรัตน์ มังษา นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญหนัก นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณา นางธมณ ชมภูวงค์ 
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เหรียญ ประเภทกีฬา รุ่น ชื่อนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงอุมากร มังษา นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิงผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง 
เหรียญทองแดง กรีฑา กระโดดสูงหญิง 12 ปี เด็กหญิงสิริยากร โยธิคาร ์ นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิง ๔๐๐ เมตร หญิง 14 ปี เด็กหญิงอุมากร มังษา นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง กรีฑา ว่ิง ๖๐ เมตร ชาย 12 ปี เด็กชายมานพ พิมพ์ทอง นางธมณ ชมภูวงค์ 
เหรียญทองแดง แบดมินตัน หญิงคูํ 14 ปี เด็กหญิงอทิตยา รักษาพันธ์ นางสมบัลย์ แก๎วงาม 
เหรียญทองแดง แบดมินตัน หญิงคูํ 14 ปี เด็กหญิงศรัญญา กาทอง นางสีดา ดอนเหลือม 
เหรียญทองแดง แบดมินตัน หญิงเด่ียว 14 ปี เด็กหญิงศรัญญา กาทอง นางสมบัลย์ แก๎วงาม 
เหรียญทองแดง แบดมินตัน หญิงเด่ียว 18 ปี นางสาวกาญจนา ฤทธ์ิส าอางค์ นางสมบัลย์ แก๎วงาม 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวณัฐธิดา ธรรมนิยม นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวนารีรัตน์ อรรคบุตร นายพงศกรณ์ นามวงค์ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวรัชดาภรณ์ วิลัย นายนายพงศกรณ์ นามวงค์ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวสุวนันท์ คินขุนทด นายนายพงศกรณ์ นามวงค์ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวอารยา เผดิม นายพงศกรณ์ นามวงค์ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวศิริรัตน์ บุญสํง นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวจุทามาส สิงห์หลอด นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวรัชนีภรณ์ อ๎วนพร นายพงศกรณ์ นามวงค์ 
เหรียญทองแดง ฟุตซอล ทีมหญิง 18 ปี นางสาวจันทกานต์ มังษา นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ 
เหรียญทองแดง เปตอง หญิงคูํ 12 ปี เด็กหญิงชมพํู สวรรณชัย นางไพบูลย์ ดาวเรือง 
เหรียญทองแดง เปตอง หญิงคูํ 12 ปี เด็กหญิงเกตน์นิภา พรรณา นายธนวรรธน์ เขตสินบุญ 
เหรียญทองแดง เปตอง หญิงเด่ียว 18 ปี นางสาวพัชราวดี พิมพ์ทอง นางจิราธร มูลเสนา 
เหรียญทองแดง เซปักตะกร๎อ ทีมหญิง 16 ปี เด็กหญิงมุกทิตา มังสา นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง 
เหรียญทองแดง เซปักตะกร๎อ ทีมหญิง 16 ปี เด็กหญิงอรกนก เคลิ้มบุญงาม นายพลเดช พิชย์ประเสริฐ 
เหรียญทองแดง เซปักตะกร๎อ ทีมหญิง 16 ปี เด็กหญิงดวงฤดี ย่ิงเชี่ยว นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง 
 
๑๓. โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาฯลฯ ได้แก่ 
 ๑๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ด๎วย ICT Smart Education 4.0 
 ๑๓.๒ โครงการสถานศึกษา พอเพียง 

๑๓.๓ โครงการป้องกันแกไ๎ขปัญหายาเสพติดและ To be number one   
๑๓.๔ โครงการพัฒนานักเรียนสํูความเป็นเลิศ            
๑๓.๕ โครงการพัฒนา ๘ กลํุมสาระฯ           
๑๓.๖ โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
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๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา๒๕๖๑  
 

 ตามท่ีโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖1 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง และเสนอตํอสาธารณชน เพื่อน าไปสํู
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแสดงในตาราง สรุปผลได๎ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ 
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ 
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้ของเรียน ๗๑ ดี บรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ๖๓ ดี บรรลุเป้าหมาย 
๑. นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียการส่ือสาร และการคิด

ค านวณ 
๖๓ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

๗๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ๕๕ ควร
ปรับปรุง 

บรรลุเป้าหมาย 

๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๖๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๑ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๖. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ๖๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ๗๘ ดี บรรลุเป้าหมาย 
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 70 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 80 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๓. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกนับนความแตกตํางและหลากหลาย 90 ดี บรรลุเป้าหมาย 

๔. นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 70 ดี บรรลุเป้าหมาย 
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จุดเด่น(S) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา ผ๎ูเรียนมีสุนทรียภาพและสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ าหนักสํวนสูง ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา สามารถเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา กรีฑา เป็น
ตัวแทนสถานศึกษาในระดับจังหวัดรู๎ จักดูแลให๎ความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด ผ๎ูเรียนมี
สุนทรียภาพแสดงดนตรีพื้นบ๎านและสากล มีความซาบซึ้ง รับรู๎คุณคําทางอารมณ์ความรู๎สึกในส่ิงท่ีดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณลักษณะของการเป็นลูกท่ีดี ของพํอแมํ เป็นนักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม ชํวยเหลือผ๎ูอื่นและสํวนรวม มีความใฝ่รู๎ และเรียนอยูํอยํางตํอเนื่อง ศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในและนอกสถานศึกษา และผ๎ูเรียนคิดเป็นท า

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ 
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ 
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๖๗ ดี บรรลุเป้าหมาย 
๑. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
๗๐ 

 
ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๖๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๓. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพนักเรียนรอบด๎าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเป้าหมาย 

๗๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๔. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๗๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๕. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

๗๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๖. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู๎ 

๖๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๘๐ 
 

ดี 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

๑. ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

๘๐ 
 

ดี บรรลุเป้าหมาย 

๒. ครูใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ ท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ 

๘๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๓. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๔. ครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ ๘๐ ดี บรรลุเป้าหมาย 

๕. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ผลลัพธ์เฉล่ียท่ีสถานศึกษาท าได๎ 

๗๘ 
 

ดี บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยรวม 72 ดี บรรลุเป้าหมาย 
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เป็น มีความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณาญาณ 
และสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต การแก๎ไขปัญหา และความขัดแย๎ง
ตํางๆ อยํางเหมาะสม ผ๎ูเรียนเป็นคนดีศรีโพธิ์ธาตุ เป็นอัตลักษณ์ ท่ีบรรลุสอดคล๎องตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ คือ สุขภาพดี กีฬา
เดํน ตามจุดเน๎น และจุดเดํนท่ีก าหนด และมีโครงการพิเศษ คือ โครงการเกษตรอินทรีย์วิ ถีเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการต๎านยาเสพติดในสถานศึกษาท่ีสามารถป้องกันและแก๎ไขปัญหาในสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับและ
พึงพอใจของชุมชน เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ เกิดแบบอยํางและสร๎างคุณคําตํอสถานศึกษาและชุมชน
รอบสถานศึกษา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาอยํางค๎ุมคํา ตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดระบบบริหารมีความเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียน เน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย โดยแบํงงานเป็น ๔ ด๎าน คือ ด๎านงานวิชาการ ด๎านงานงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคล 
และด๎านงานบริหาร ท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานปฏิบั ติตาม ท่ีระบุ  ในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ การได๎มา จ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการด ารงต าแหนํ ง การพ๎นจาก
ต าแหนํง และการปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมในการก าหนดเอกลักษณ์ 
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ให๎ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าสาระหลักสูตร 
และสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กทุกคนในเขตบริการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางท่ัวถึง พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแล
เด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ สร๎าง
เสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนมีวาระการประชุมและแตํงต้ังท่ีปรึกษา/คณะอนุกรรมการ และผ๎ูมีสํวน
รํวมมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงาน ของสถานศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา 
สะอาดถูกสุขลักษณะ สวยงาม และสํงเสริม พัฒนาเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ แบบวัดแบบทดสอบ
ทุกภาคการศึกษา และน าผลการประเมินไปพัฒนาครู แตํละคน อยํางเป็นระบบ ครูทุกคนมีการก าหนด
เป้าหมายท่ีต๎องการให๎เกิดข้ึนกับนักเรียน วิเคราะห์ข๎อมูล ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอ
การเรียนรู๎ และใช๎ส่ือเหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอน วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อน ามาใช๎ในการสอนซํอม/เสริมและพัฒนาผ๎ูเรียน รวมท้ังปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษามีพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายใน ตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามกฏ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย การพัฒนาจัดท าแผน 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษา บริหารจัดการตามระบบบริหารคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงาน
ประจ าปี ท่ีเป็นการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. นักเรียนยังไมํได๎ใช๎ทักษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก๎ปัญหาและความคิด 

สร๎างสรรค์ มุํงเน๎นการสอบและการศึกษาตํอมากกวําความรู๎ท่ีใช๎ในการแก๎ปัญหาและการด ารงชีวิตของตนเอง  
2. จ านวนบุคลากรไมํเพียงพอ และภาระงานของบุคลากรมีมาก  
3. งบประมาณสนับสนุนไมํเพียงพอ  
4. นักเรียนมีภาระงานมากเกินไป สํงผลให๎ผลงานท่ีปรากฏออกมาบางครั้งไมํดีเทําท่ีควร  
5. ส่ือและเทคโนโลยีในปัจจุบันไมํสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทําท่ีควร  
6. พฤติกรรมของนักเรียนบางสํวนไมํเหมาะสมและไมํปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให๎ดีขึ้น  
7. บางครอบครัวไมํมีเวลาในการอบรมส่ังสอนนักเรียน  
8.นักเรียนบางคนไมํสนใจในการเรียนการสอน ท าให๎ไมํมีการพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ  
9.ต๎องมีการสํงตํอข๎อมูลนักเรียนท่ีมีความรู๎ความสามารถในด๎านตํางๆ ให๎กับครูท่ีจะชํวยสนับสนุน

สํงเสริม และพัฒนานักเรียนในด๎านนั้นๆ เพื่อให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเองอยําง
ตํอเนื่อง เชํน การสํงตํอข๎อมูลนักเรียนจาก ม.ต๎น ไป ม.ปลาย  

10.นักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีสอบเข๎าเรียนตํอในระดับมหาวิทยาลัยได๎แล๎ว ไมํมีแรงจูงใจในการท า
แบบทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)  

11.นักเรียนบางสํวนไมํเห็นความส าคัญของการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
12.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นยังไมํพบความถนัดของตนเอง เมื่อส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต๎น (ม.3) แล๎ว ไมํสามารถวางแผนการเรียนตํอได๎  
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาทางการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

เรื่องทักษะการคิดสร๎างสรรค์จินตนาการ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสร๎างสรรค์ผลงานอยํางมีคุณภาพ 
๒. การเรียนการสอนต๎องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับส่ือเทคโนโลยีทาง

การศึกษาให๎มากขึ้น มีการวัดและการประเมินท่ีหลากหลายในการประเมินตามสภาพจริง 
๓. ควรสํงเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น 
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๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑   นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๒   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๓   นักเรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเน่ือง                    ๑๐.๐๐ ๘.๔๕ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๔   นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๓ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๒๐.๐๐ ๙.๙๗ พอใช๎ 
ตัวบํงช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็น

ส าคัญ 
๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนโพธิ์
ธาตุประชาสรรค์ 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยโรงเรียนโพธิ์ธาตุ
ประชาสรรค์และต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีท่ี ๙   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชา
สรรค์ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีท่ี ๑๒  ผลการสํงเสริมพัฒนาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสํูความเป็น
เลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๓.๑๕ ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินโรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค์  ๘๓.๑๕  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง        ไมํรับรอง 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์มีผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาอยูํ แตํโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
ควรมีการก ากับ ติดตามนิเทศ อยํางจริงจังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยให๎
นักเรียนได๎ปฏิบัติโครงงาน ส ารวจและทดลอง พืช สัตว์ ส่ิงของและเขียนรายงานการค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ รวมท้ังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมเข๎าคํายทางวิชาการ และควรน าผลการนิเทศ ผลการ
ประเมินโครงการมาพัฒนานักเรียนอยํางตํอเนื่อง 
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๑๖. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ได๎น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง เป็นการ
น าเอากระบวนการท่ีสถานศึกษาต๎องด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมี
แนวคิดการด าเนินงานท่ีนําสนใจและได๎รับการยอมรับอยํางแพรํหลาย เชํน กระบวนการพัฒนาโดยการใช๎
ข๎อมูลอยํางชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) การจัดการความรู๎  (Knowledge 
Management) การสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ (Learning Network) และการน าผลการประเมินไปใช๎
ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็นต๎น ซึ่งการน าแนวคิดเหลํานี้ไปด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่องของสถานศึกษา มิใชํเป็นการเพิ่มภาระงานท่ีมากขึ้น แตํเป็นการเสริมหรือสนับสนุนให๎
โรงเรียนมีระบบหรือวิธีการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นฐานในการขับเคล่ือนให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน  
๑๗.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑๗.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์   ได๎จัดแบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบํงเป็น  
ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ ผ๎ูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  และใช๎หลักทศพิธราชธรรม (เชํน การพัฒนาตามกระบวนการ 
PDCA, SBMLD, เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ)และอธิบายการน ามาใช๎ในบริบทของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
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  ๑๗.๒ ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา     
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 
       ปรัชญาของโรงเรียน   
 “นตถิ ปญญาสมา อาภา” แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญา ไมํมี “นตถิ ปญญาสมา อาภา” แสงสวํางเสมอ
ด๎วยปัญญา ไมํมี  

วิสัยทัศน์ 
“มุํงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาสํูความเป็นเลิศเน๎นคุณธรรม น าการกีฬา  

เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีสํวนรํวม” 
พันธกิจ 
๑. สํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎และทักษะด๎านวิชาการและการกีฬาสํูความเป็นเลิศ 

  ๒. สํงเสริมและพัฒนาผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. สํงเสริมการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น  
  ๔. พัฒนาผ๎ูเรียนตามหลักคํานิยม ๑๒ ประการ 
  ๕. สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยี 
  ๗. บริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผ๎ูเรียน 

๑. พัฒนาและสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
โดยยึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
๒. พัฒนาและสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนใฝ่รู๎มี
ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
๓. พัฒนาสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

กลํุมบริหารวิชาการ 
กลํุมบริหารกิจการนักเรียน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผ๎ูเรียนให๎
มีอัจฉริยภาพ 

๔. พัฒนาและสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อ
เตรียมความพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน  
๕. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎
มาตรฐานสากล 
๖. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีอัจฉริยภาพ 

กลํุมบริหารกิจการนักเรียน
กลํุมบริหารวิชาการ 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร 

๗. พัฒนาจัดสรรอัตราก าลังท่ีขาดแคลน
ให๎เพียงพอ   

๘. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน  

๙. พัฒนาผ๎ูบริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มี 

กลํุมอ านวยการ 
กลํุมบริหารวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๔. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมและ
พัฒนาการใช๎ส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษาและแหลํง 
เรียนรู ๎

๑๐. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีความ
สอดคล๎องกับความต๎องการท๎องถิ่น    
๑๑. พัฒนาและสํงเสริมกระบวน การ
จัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
๑๒. พัฒนาสํงเสริมและพัฒนาการใช๎ส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาแหลํง
เรียนรู ๎

กลํุมบริหารวิชาการ 
กลํุมอ านวยการ 

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การนิเทศทางการศึกษา 

๑๓. พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพ 

กลํุมบริหารวิชาการ 
 

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๔. พัฒนาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษา 

กลํุมบริหารงานท่ัวไป 
กลํุมบริหารวิชาการ 

๗. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
(SBMLD) 

๑๕. สํงเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพฒันาท๎องถิ่น 
(SBMLD) 
 

กลํุมบริหารวิชาการ 
กลํุมบริหารงานท่ัวไป 

กลํุมอ านวยการ 
กลํุมบริหารกิจการนักเรียน 

๘. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

๑๖. พัฒนาสร๎างความภาคภูมิใจในความ
เป็นท๎องถิ่นและคํานิยมความเป็นไทย 

กลํุมบริหารกิจการนักเรียน
กลํุมบริหารวิชาการ 
กลํุมบริหารงานท่ัวไป 

กลํุมอ านวยการ 
    

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. ผ๎ูเรียนมีคุณภาพ       
๒. ผ๎ูเรียนมีอัจฉริยภาพ 
๓. บุคลากรมีคุณภาพ  
๔. โรงเรียนมีส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย 
๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมเหมาะสมกับกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
๖. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๗. โรงเรียนมีการบริหารสถานศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น(SBMLD) 
๘. โรงเรียนได๎รวํมกับชุมชนสํงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
“สุขภาพดี  กีฬาเดํน” 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
“สุขภาพดี  ยิ้มงําย  ไหว๎สวย” 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู๎ท่ี
เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผ๎ูเรียน เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียน โดยมีท้ังการจัดการเรียนรู๎ท้ังรูปแบบโครงงาน 
รูปแบบ Stem Education รูปแบบ Active leaning แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหา
เป็นหลัก ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) เป็นชํวงสุดท๎ายของการศึกษาภาคบังคับ 
มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง สํงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตน 
มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร๎างสรรค์ และคิดแก๎ปัญหามีทักษะ ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการ
ใช๎เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความสมดุลท้ังด๎านความรู๎
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐาน ในการประกอบ
อาชีพ หรือการศึกษาตํอ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) เน๎นการเพิ่มพูน
ความรู๎และทักษะเฉพาะด๎าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียนแตํละคน
ท้ังด๎านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช๎วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ มุํงพัฒนา
ตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผ๎ูน า และผ๎ูให๎บริการชุมชนในด๎านตํางๆนอกจากนี้ 
สถานศึกษาได๎ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผ๎ูเรียน โดยการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตามวัย
ของผ๎ูเรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ คือ “มุํงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาสํู
ความเป็นเลิศเน๎นคุณธรรม น าการกีฬา เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงชุมชนมี
สํวนรํวมและภายในปี 2565 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มุํงจัดการศึกษาให๎นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล๎อมนําอยูํ ผ๎ูเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสํูสังคม”  และพันธกิจ ข๎อท่ี 1 “สํงเสริม
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได๎แกํ “สุขภาพดี 
ยิ้มงําย ไหว๎สวย” การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ก าหนดคุณธรรม การจัดคําย
คุณธรรม จริยธรรม ตามระดับช้ัน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คํานิยม 12 ประการและมารยาท การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม
คุณธรรมน าชีวิต (สวดมนต์ทุกวันศุกร์) กิจกรรมจิตอาสา เชํน กิจกรรมยุว อาสา กิจกรรมลูกเสือจิต
อาสาและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา  รํวมกิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  บริการจราจร และ
อื่นๆ และมีระบบการแนะแนวระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น
มารํวมพัฒนาหลักสูตร ได๎แกํ บายศรี เครื่องจักสานผักตบชวา สวนสมุนไพร สํงเสริมการออกก าลัง
กาย โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ให๎นักเรียนเลือกชนิดกีฬาท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ ให๎
นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกซ๎อมในช่ัวโมงกิจกรรม และในเวลาหลังเลิกเรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎นักเรียน
และเยาวชนที่อยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน  และสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการ
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พัฒนาทักษะอาชีพ เชํน การผลิตส่ิงของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลักผัก
ผลไม๎ การท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  เป็นต๎น 
 

ผลการด าเนินงาน ผลจากการประเมินการอํานการเขียน ผ๎ูเรียนมีความสามารถอํานออกเขียนได๎และ
อํานคลํอง ตามมาตรฐานการอํานในแตํละระดับช้ันอยูํในระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินการส่ือสาร 
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์สามารถเขียนส่ือสารได๎อยูํในระดับดี มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
ผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สามารถใช๎อินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล 
ค๎นคว๎าเรียนรู๎ส่ิงท่ีสนใจและสอดคล๎องกับบทเรียน น าความรู๎ท่ีได๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การท า
โครงงาน การจัดท าหนังสือเลํมเล็กสํงเสริมการอํานได๎  การประดิษฐ์ตามแนวทาง Stem Education  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  ท่ีโรงเรียนก าหนด  ไมํมีนักเรียนท่ีติด 0 ร มส นักเรียนเรียนจบ
หลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนด มีทักษะการท างานรํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพสามารถจัดท าโครงงาน
ท่ีเป็นพื้นฐานด๎านอาชีพ เชํน การผลิตส่ิงของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลัก
ผักผลไม๎ การท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  ผํานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) และ รายงานผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุก
ระดับ) 
 

จุดเด่น 1) ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท๎องถิ่นสูงขึ้น
ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ และนักเรียนกล๎าแสดงออก รําเริงแจํมใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผ๎ูมี
คุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผ๎ูเรียนอํานหนังสือออกและอํานคลํอง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได๎ทุกคน 
สามารถใช๎เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยูํในระดับดีเย่ียม  
  3) ผ๎ูเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่ องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เชํน การเข๎าคิวขึ้นรถรับ-สํงนักเรียน เป็นต๎น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น (ผลการทดสอบO-NET) โดย
การรํวมมือกับทุกภาคสํวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตรใช๎ส่ือ และ
เทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ NEW DLTV, DLIT, 
Padlet,  คลังข๎อสอบจากเว็บไซต์ตํางๆ เชํน สทศ. ติวฟรีดอทคอม 
  2. การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการให๎ครูเข๎ารับการพัฒนา เชํน 
Boot camp  การใช๎ส่ือเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนการสอน  

   3. การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด เน๎นการ
 ประเมิน โดยใช๎ข๎อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง 

4. สํงเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด๎านคุณธรรม งานอาชีพเน๎นให๎ผ๎ูเรียนคิดเอง   
ท าเอง โดยใช๎ส่ือ แหลํงเรียนรู๎ การค๎นคว๎า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
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นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎จัด โครงการวิถีพุทธ วิถี
ไทย โดยข้ันตอนการด าเนินงาน  

1. ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ  
2. แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
3. ด าเนินงานตามโครงการ ประกอบด๎วย กิจกรรมมารยาทชาวพุทธ  กิจกรรมน๎องไหว๎พี่  

กิจกรรมสมาทานศีลไหว๎พระสวดมนต์ แผํเมตตา และ กิจกรรมสวดมนต์หมูํท านองสรภัญญะ  
กิจกรรมวันส าคัญ ท าบุญตักบาตร และจัดการประกวดป้ายนิเทศ  

4. ติดตามและประเมินผลโครงการ  
5. สรุปผลการประเมินเพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาโครงการให๎สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 
  

ผลการด าเนินงาน  
1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความส าคัญทางศาสนา  
2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวนัส าคัญตําง ๆ ทางพุทธศาสนา  
3. นักเรียนด ารงตนเป็นเยาวชนที่ดีของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ 
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. บุคลากรในโรงเรียนด ารงตนอยูํในศีลธรรม เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํนักเรียนได๎ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. ผ๎ูบริหารให๎การสนับสนุน สํงเสริม ในการด าเนินงานตามโครงการ  
2. บุคลากรมีความรู๎และให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานตามโครงการเป็นอยํางดี  
3. ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมและให๎การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

บทเรียนที่ได้รับ  
นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการได๎รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนคิดดี ท าดี สํงผลให๎มี  

คุณลักษณะท่ีดี พร๎อมสํูการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม และประเทศชาติตํอไปในอนาคตได๎ 
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนานักเรียนด๎วยกิจกรรม โครงการตํางๆ ควรมีการเปรียบเทียบระหวํางเป้าหมายของ 
กิจกรรมโครงการท่ีคาดหวัง กับความเปน็ไปได๎และควรท ารายงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ตํอการพัฒนาของนักเรียนในด๎านตํางๆเพื่อเป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนาหรือตํอยอดกิจกรรมโครงการ 
นั้นๆ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียน ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผํานมา โดยการศึกษา
ข๎อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น รํวมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนาด๎านตํางๆ
ของสถานศึกษา รํวมท้ังให๎สอดคล๎องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากรตําง ๆ และมอบหมายงานให๎แกํผ๎ูรับผิดชอบได๎ด าเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให๎บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ
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กิจกรรมตํางๆ และสรุปผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องโดยใช๎  รูปแบบการบริหารจัดการ อริยสัจ 4 
Model 

ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสอดคล๎องกับสภาพปัญหาความ
ต๎องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น และ
สอดคล๎องกับ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา  ก าหนด
เป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความช านาญ ตามมาตรฐานต าแหนํง ข๎อมูลสารสนเทศมีความถูกต๎อง 
ครบถ๎วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช๎ได๎ มีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ และมีกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระต๎ุนผ๎ูเรียนให๎ใฝ่เรียนรู๎ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขํายอุปถัมภ์ สํงผลให๎สถานศึกษามีส่ือ และแหลํงเรียนรู๎ท่ีมี
คุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
เชํน การติดต้ังคอมพิวเตอร์  PC พร๎อมชุดอุปกรณ์ตํอพํวง TV LCD  คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห๎องปฏิบัติการจ านวน  ๔๐  เครื่อง และติดต้ัง TV LCD และคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ตในห๎องเรียน จ านวน 
8 ชุด สามารถใช๎การได๎ดีทุกชุด ติดต้ังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ให๎ครบคลุมท่ัวถึงท้ังบริเวณโรงเรียน โดยติดต้ังท้ังระบบ LAN  และระบบ Wifi   จดโดเมนเว็บไซต์
โรงเรียน และมีหน๎าแฟนเพจของโรงเรียน ช่ือ กระดานขําวโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ เพื่อให๎ครู นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง และประชาชนสามารถเข๎าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได๎งํายขึ้น สะดวกตํอการติดตํอ
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ ได๎มากขึ้น  มีการใช๎ระบบกลํุมใน Face book , 
Google Drive และ Padlet มาใช๎ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียน ได๎จัดท าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน และมีโครงการจัดท าจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นรูปธรรม 

จุดเด่น 
1) ผ๎ูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุํมมั่น มีหลักการบริหาร สามารถเป็นแบบอยํางท่ีดีในการ

ท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร๎อมในการปฏิบัติตามหน๎าท่ี ตาม
บทบาท 

2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ โรงเรียนได๎ใช๎เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เชํน การประชุมแบบมีสํวนรํวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลํุม เพื่อให๎ทุก
ฝ่ายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผ๎ูสอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได๎
ใช๎กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข๎อมูลมาใช๎เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. เปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผ๎ูเรียน 
         2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มี
 ความเข๎มแข็ง  มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา  และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
 การศึกษา 

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์

การพัฒนา ดังนี้  
1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในขอบขํายภารกิจการบริหารการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียน 
3) เพื่อประหยัดการใช๎งบประมาณจัดซื้อกระดาษในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศให๎นักเรียนมี 

สมรรถตามหลักสูตรด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี และคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ด๎านการใฝ่เรียนรู๎ 

 

          ผลการพัฒนานวัตกรรม 
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ ขอบขํายภารกิจการบริหารงาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องตามระเบียบ เป็นระบบ ทันเวลา 
2) ผ๎ูบริหารสามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาได๎สะดวกรวดเร็วโดย 

ใช๎ข๎อมูลจากชํองทางการส่ือสารจาก เพจเฟสบุ๏ค กระดานขําวโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
3) สามารถประหยัดงบประมาณการจัดซื้อวัสดุกระดาษ แล๎วน างบประมาณไปพัฒนาการ 

จัดจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4) ครู บุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอีกหนึ่ง 

รูปแบบท่ีนักเรียนให๎ความสนใจ และต๎องการเรียนรู๎ ท าให๎ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการสมรรถนะด๎านการใช๎ส่ือ 
เทคโนโลยี  และใฝ่เรียนรู๎เพิ่มขึ้น  
  

จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
1) เป็นเฟสบุ๏คท่ีไมํมีคําใช๎จํายในการเชําเครือขําย 
2) ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนสามารถส่ือสารและเข๎าถึงเนื้อหาได๎ทุกท่ีทุกเวลา  ท่ีม ี

การเช่ือมตํออินเตอร์เน็ต 
4) เป็นเครื่องมือชํวยบริหารจัดการศึกษาท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณการบริหาร  

จัดการได๎อยํางมีคุณภาพ 
๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถพัฒนารูปแบบSite ของตนเองเป็นการ 

สร๎างคุณลักษณะนิสัยการใฝ่รู๎ และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองได๎ 
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 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ 

พัฒนาผ๎ูเรียนมากขึ้น 
2) ควรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มี 

ความเข๎มแข็ง มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาความรู๎ ท่ีตรง
กับความต๎องการของครู สอดคล๎องกับนโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์มีการจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC) อยํางสม่ าเสมอตํอเนื่องทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

๑. การเข๎ารับการพัฒนาจากหนํวยงานต๎นสังกัด (องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ) :  
 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎เข๎ารับการอบรมและ 
 พัฒนา จากองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘0  

  ๒. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จัดการพัฒนาให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ภายในสถานศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได๎แกํ โครงการการบูรณาการความรํวมมือเพื่อยกระดับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน (ประกันคุณภาพแนวใหมํ) 
และ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  
  ๓. การเข๎ารับการพัฒนา โดยครูและบุคากรสมัครใจเข๎ารับการอบรมจากหนํวยงานอื่นๆ 
จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘0 รวมหลักสูตรท่ีเข๎ารับการอบรมท้ังหมด 6 หลักสูตร โดยครู
สมัครเข๎ารับการอบรมเองตามความสมัครใจ ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีสามารถน าความรู๎มาปรับใช๎ในการ
เรียนการสอนได๎ ได๎แกํ การเข๎ารํวมการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองในวิชาท่ีสอน และ การเข๎ารับการ
อบรมการพัฒนาครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท๎องถิ่น จัดโดยกรมสํงเริมการปกครอง
ท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

  ๔. ครูแกนน าเข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC  ในโครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
บูรณาการความรํวมมือ เพื่อเรียนรู๎รํวมกันพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ าเสมอตํอเนื่องทุกสัปดาห์ 
โดยจัดแบํงครูเป็นกลํุม จ านวน 4 กลํุม ตามช่ัวโมงการสอนท่ีวํางตรงกันเพื่อไมํให๎กระทบตํอเวลาเรียน
ของนักเรียน  ให๎ครูได๎มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  หาแนวทางแก๎ปัญหาด๎านการ
เรียนเรียนและการท างานของนักเรียน โดยกลํุม 1 และ 2 จัด PLC  ทุกวันจันทร์ กลํุม 3 และ 4 จัด 
PLC ทุกวันอังคาร 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ครูมีความรู๎ ทักษะมีความมุํงมั่นต้ังใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับ

จาก การพัฒนาตนเองมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับ
หลักสูตร ปัญหา และความต๎องการของผ๎ูเรียน โดยใช๎กระบวนการ PLC มาใช๎ในการพัฒนาตน 
พัฒนางานแลกเปล่ียนเรียนรู๎  มีแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผ๎ูเรี ยนท้ังด๎านความรู๎
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ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 
ท าให๎ครูผ๎ูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ท่ีตอบสนองตํอความแตกตํางบุคคล มีการสอน
เสริมความรู๎ให๎ผ๎ูเรียนกลํุมปานกลางและกลํุมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผ๎ูเรี ยนกลํุมอํอน มีการใช๎ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีและน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละวิชา มีการวัด
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงท่ีมุํงเน๎นพัฒนาการของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎
ข๎อสอบจุดเน๎นจากสพฐ.(ข๎อสอบกลาง) เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมี
งานวิจัยในช้ันเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการ
สอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนได๎จัดให๎ครูเข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC ในโครงการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งบูรณาการความรํวมมือ และได๎จัดท าเอกสารบันทึกชุมชนแหํงการเรียนรู๎ วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)และแบบประเด็นการแลกเปล่ียนเสนอแนะเพื่อการ
น าเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน และยังมีเอกสารการเดินเข๎ารับการอบรมเพื่อพัฒนาครู 
 

จุดเด่น 1) ครูพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีความต้ังใจ มุํงมั่น ในการปฏิบัติหน๎าท่ีอยํางเต็มเวลาและ
ความสามารถ 

2) ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
3) ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ 
4) ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎การคิด ได๎ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ ท่ี

หลากหลาย 
5) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได๎รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจาก

คณะกรรมการวิจัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรให๎คณะครูทุกคนได๎รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด๎านการท างานวิจัยในเรื่อง

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ พร๎อมท้ังพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการให๎สอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงของบ๎านเมือง ให๎มีความทันสมัย 
ก๎าวทันตํอความเปล่ียนแปลง ให๎เห็นเดํนชัดในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ยิ่งขึ้น เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดความ
เข๎าใจเกี่ยวกับท๎องถิ่น    รักในท๎องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ นอกจากนี้ควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักประยุกต์ใช๎ส่ือเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมํๆ ให๎มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ตํอการแสวงหาความรู๎ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน 

 

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

1. แบํงกลํุมยํอย กลํุมละ 6 – 8 คน 
2. ให๎แตํละกลํุมคิดแนวทางแก๎ไขปัญหา 1 เรื่องจากประเด็นตํอไปนี ้

2.1 ปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียน 1 เรื่อง/กลํุม 
2.2 ปัญหาด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู หรือเทคนิควิธีการสอนท่ีครูควร
พัฒนา 1 เรื่อง/กลํุม 
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3. จัดท าโครงการ/กิจกรรม การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
ปัจจัยของ PLC วินัย 5 ประการของบุคลากรในโรงเรียน 

1. ความรอบรู๎แหํงตน (Personal Mastery) 
2. แบบแผนความคิดอําน (Mental Models) 
3. วิสัยทัศน์รํวม (Shared Vision) 
4. การเรียนรู๎ของทีม (Team Leaning) 
5. การคิดอยํางเป็นระบบ (Systematic Thinking) 

กระบวนการของ PLC  
ขั้นตอนท่ี 1 Community สร๎างทีมครู 
ขั้นตอนท่ี 2 Practice จัดการเรียนรู๎ 
ขั้นตอนท่ี 3 Reflection สะท๎อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ 
ขั้นตอนท่ี 4 Evaluation ประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะคร ู
ขั้นตอนท่ี 5 Network Development สร๎างเครือขํายการพัฒนา 

ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมกลุ่ม  PLC 

ค้นหาปัญหา/ความต้องการรวมกลุ่ม  
PLC 

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

แลกเปล่ียน/เสนอแนะ 

น าไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตสอน 

สะท้อนผล 

นวัตกรรม/Best  Practices 

วิธีการ/นวัตกรรม 
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Flow Chart ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
1. การรวมกลํุม PLC รวมกลํุมครูที่มีปัญหา/ความต๎องการเดียวกัน เชํน ครูกลํุมสาระ

เดียวกันครูที่สอนในระดับช้ันเดียวกัน เป็นต๎น 
2. ค๎นหาปัญหา ความต๎องการ 

2.1 รํวมกันเสนอปัญหา/ความต๎องการ 
2.2 จัดกลํุมปัญหา 
2.3 จัดล าดับความจ าเป็นเรํงดํวน 
2.4 เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณารํวมกัน 

3. รํวมกันหาแนวทางในการแก๎ปัญหา 
3.1 เรื่องเลําเร๎าพลัง/บอกเลําประสบการณ์ท่ีแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จ 
3.2 ค๎นหาตัวอยําง/รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จ 
3.3 รํวมตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา 

4. ออกแบบกิจกรรมการแก๎ปัญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมท่ีกลํุมเลือก 
5. แลกเปล่ียนเสนอแนะ 

น าเสนอกิจกรรมการแก๎ปัญหา ให๎ผ๎ูเช่ียวชาญหรือผ๎ูท่ีมีประสบการณ์ให๎ข๎อเสนอแนะ 
6. น าสํูการปฏิบัติ/สังเกตการณ์สอน 

6.1 น ากิจกรรมไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
6.2 ผ๎ูสังเกตการณ์เข๎ารํวมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชํน การเยี่ยมช้ัน
เรียน สังเกตการสอน เป็นต๎น 

7. สะท๎อนผล 
7.1 สรุปการน ารูปแบบ/วิธีการ ในการน าไปแก๎ปัญหา 
7.2 อภิปรายผลการแก๎ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ครูควรจัดกิจกรรมเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อยําง

หลากหลายและใช๎แหํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง 
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนในระดับช้ัน ม.1 -ม.3 ให๎สามารถน าเสนอ อภิปราย

แลกเปล่ียน เรียนรู๎อยํางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ได๎อยํางเหมาะสม 
3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนในระดับช้ัน ม.4-ม.6 ให๎มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีตํอ

ความเป็นไทย ไมํหลงใหลกับคํานิยมตํางชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให๎ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

4) ครูควรจัดการเรียนการสอนด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให๎นักเรียนได๎คิดวิเคราะห์หาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ ส่ือเทคโนโลยีให๎มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหลํงเรียนรู๎ จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการให๎อยูํใน
สภาพดี และพร๎อมใช๎งานเสมอ 

5) ควรควรวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 

6) ครูควรน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ 
7) ครูควรให๎จ๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเอง 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
    1. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและสํง
สาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการ
เจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผล
และความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและ
สังคม 
      2. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิด อยํางสร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสํูการ
สร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
          3.  โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหา
และอุปสรรคตํางๆ ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ 
เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎
ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดล๎อม 
          4.  โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง   การ
ท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และ
การรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผ๎ูอื่น 
         5.  โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก 
และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎าน
การเรียนรู๎ การส่ือสาร การท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลได๎ชัดเจนขึ้น 

 2. การสํงเสริมให๎ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยการสํงเข๎าอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู๎ในงานท่ีได๎รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช๎และผลท่ีเกิดกับผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ของชุมชน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผ๎ูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2. การสร๎างข๎อสอบท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
 3. การจัดสรรครูผ๎ูสอนให๎ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต๎องการและจ าเป็น 
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ส่วนที่ ๓ 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
 

ชื่อผลงาน (Best Practices)  การพฒันาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV 

ค าส าคัญ  DLTV 
๑. บทน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 

การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด ผ๎ูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษา ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเน๎น
ด๎านความรู๎ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู๎ ในเรื่องสาระความรู๎ให๎บูรณาการความรู๎และทักษะด๎านตําง ๆ ให๎
เหมาะสมสามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูํในสังคมอยํางเป็นสุขเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายท่ีแท๎จริง  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นการจัด
การศึกษา โดยใช๎กระบวนการด าเนินการท่ีเป็นระบบ ในการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพในทุกด๎าน ท้ัง
ด๎านความรู๎ความสามารถ เจตคติความประพฤติและคุณธรรมจริยธรรมโดยการน าความรู๎แนวคิดเทคนิค
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์และส่ิงตํางๆท่ีเป็นเทคโนโลยีมาใช๎ในการศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาและออกแบบท่ี
สํงเสริมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพโดยผํานส่ือประสม 

 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ กรมสํงเริมการปกครอง
ท๎องถิ่น จึงได๎จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV ขึ้น 

สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูสอนไมํตรงวิชาเอก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า และนักเรียนใช๎เวลาวํางไมํเกิดประโยชน์โดยเลํนโทรศัพท์ท้ังในและนอกเวลาเรียน ดังนั้นทาง
งานวิชาการจึงจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV เพื่อให๎
นักเรียนใช๎เวลาวําง และเวลาเรียนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให๎นักเรียนสือค๎นและเรียนรู๎ทางไกล ผําน
ดาวเทียมรูปแบบใหมNํEW DLTV  
ลักษณะส าคัญหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

เพื่อให๎นักเรียนใช๎เวลาวําง และเวลาเรียนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนักเรียนจะใช๎โทรศัพท์มือถือของ
ตนเองสืบค๎นและเรียนรู๎ทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV  
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 1 เพื่อให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 

๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น โดยการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 
 ๓. เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนท่ีบ๎านได๎ 
 ๔. เพื่อแก๎ปัญหาครูสอนไมํตรงวิชาเอก 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1๙๒ คน ได๎เข๎ารํวม
โครงการร๎อยละ ๙๐ 
 คุณภาพ  

๑. นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓. นักเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม 

๔. โรงเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพ 

2. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนนิงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 
 

สถานศึกษา 

 มาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 
การด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ ๔,๕,๖ มาตรฐานระดับสถานศึกษา 

๑) วางแผน ๔ ข๎อ พื้นฐาน มาตรฐานระดับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ๒) ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ๕ ข๎อ ผ๎ูบริหาร 

๓) สรุป รายงานผล ๖ ข๎อ ครูน าไปปฏิบัติ 
๔) พัฒนางาน  

 

4 ข้อ พื้นฐาน 
     1. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนและภายในห๎องเรียนต๎องสะอาดและเป็นระเบียบ 
     2. โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห๎องเรียนและจ านวนนักเรียน ติดต้ังโทรทัศน์ให๎มีความสูง เหมาะสม
กับระดับสายตานักเรียน  
     3. บทบาทของครูต๎องเอาใจใสํ ก ากับดูแล ชํวยเหลือนักเรียนกํอนเรียน ระหวํางเรียนและหลังเรียน  
     4. นักเรียนต๎องมีสํวนรํวมกิจกรรมและต้ังใจเรียนรู๎พร๎อมกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล 

ผู้บริหาร 5 ข้อจัดท า 
     1. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาต๎องวางแผนการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ สํงเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียมอยํางจริงจังและอ านวยความสะดวกให๎การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง  
     2. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาต๎องจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับ
ห๎องเรียนและจ านวนนักเรียน ติดต้ังโทรทัศน์ให๎มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน  
     3. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาต๎องจัดหาคํูมือครูพระราชทาน สอนทางไกลผํานดาวเทียมส าหรับโรงเรียน
ปลายทาง  
     4. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาต๎องเป็นผ๎ูน าด๎วยความมุํงมั่นและน าพาครูทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักเห็น
ความส าคัญและให๎ความรํวมมือด าเนินการอยํางจริงจังตํอเนื่อง  
     5. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาต๎องนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกห๎องเรียนอยํางสม่ าเสมอ 
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ครูน า 6 ข้อปฏิบัติ 
     1. ครูต๎องจัดสภาพห๎องเรียนให๎เหมาะสม เอื้อตํอการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู๎  
     2. ครูต๎องเตรียมการสอนลํวงหน๎า ท้ังส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ใบงาน ใบความรู๎ และกิจกรรมเสริม ตามท่ี
คํูมือครูสอนทางไกลผํานดาวเทียมก าหนด รวมท้ังมอบหมายงานให๎นักเรียนเตรียมพร๎อมในการเรียนครั้งตํอไป  
     3. ครูต๎องรํวมจัดการเรียนรู๎ไปพร๎อมกับครูโรงเรียนต๎นทางและต๎องเอาใจใสํ ก ากับ ดูแล แนะน า
นักเรียนให๎ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง  
     4. ครูต๎องสรุปสาระส าคัญรํวมกับ นักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู๎ส้ินสุดลงและบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู๎หลังสอนทุกครั้ง  
     5. ครูต๎องวัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู๎ส้ินสุดในแตํละครั้ง แตํละหนํวยการเรียนรู๎ ท าให๎
ทราบวําผลการเรียนรู๎ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู๎หรือไมํ เพื่อปรับปรุงแก๎ไขตํอไป  
     6. ครูต๎องจัดกิจกรรมสอนซํอมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อชํวยเหลือนักเรียนท่ีไมํบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู๎หรือให๎ความรู๎เพิ่มเติมแกํนักเรียน 
3. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 

 จากการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV  
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 1-6 มีการปฏิบัติอยํางตํอเนื่องเป็นเวลา 1 ปี คือปีการศึกษา256๒ มีผลส าเร็จในการ
ท ากิจกรรมในระดับท่ีนําพอใจ 
 ผลที่เกิดตามเป้าหมาย 

๑. นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์โดยการสืบค๎นและเรียนรู๎จากDLTV บนมือถือของตน 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากรู๎ชํองทางในการค๎นหาความรู๎ตามท่ีสนใจ 
๓. นักเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม ถึงแม๎นนักเรียนไมํได๎มา 

โรงเรียนก็สามารถเรียนรู๎เรื่องท่ีเพื่อนเรียนในวันนั้นๆได๎ 
๔. โรงเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพครูที่สอนไมํ  

ตรงวิชาเอกก็สามารถสอนและเรียนรู๎ไปพร๎อมๆกับนักเรียนได๎ 
๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผ๎ูบริหารให๎ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
2. การมีสํวนรํวมของบุคลากรท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
3. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. ความพร๎อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผ๎ูปฏิบัติงานมีความพร๎อมและความต้ังใจท่ีน าประสบการณ์การท างานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการ 

ท างานอยํางตํอเนื่อง 
6. กรมสํงเสริมการปกครองท๎องได๎ติดตามและประเมินผล 

๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
1. ทุกๆ ฝ่ายต๎องมีความมุํงมั่นท่ีจะแก๎ปัญหาอยํางจริงจังพร๎อมท่ีจะอุทิศตัวเองและเวลาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และต๎องเปิดใจเข๎ารํวมรับฟังค าแนะน าจากกลํุมPLC และน ามาปรับใช๎กับการ
ท างานของตนเสมอ 

2. ครูผ๎ูสอนต๎องขยันหมั่นเพียรแสวงหาความรู๎และส่ือใหมํๆเพื่อน ามาใช๎ในกระบวนการสอนให๎มี
ความ นําสนใจมากขึ้น 

3. ผ๎ูเรียนต๎องมีความมานะอดทน มีความรับผิดชอบตํอภาระงานท่ีได๎รับ 
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6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
๑. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษและกรมสํงเสริม

การปกครองท๎องถิ่นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. การเผยแพรํ งานวิชาการและนักเรียนได๎รํวมกันเผยแพรํผลงาน และการจัดกิจกรรมตํางๆ 

ดังนี้ การเผยแพรํในโรงเรียน 
 ๓. โรงเรียนโพธิ์ประชาสรรค์ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. ภาคผนวก 
 1. ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV 
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 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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 ๓. รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ภาคผนวก 
 

- กฎกระทรวง การประกนัคุณภาพ พ.ศ. 2561 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 

     ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 

     และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
     สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

- ค าส่ังแตํงต้ังคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
- เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐาน 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
ท่ี  ๓๕ / 256๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษา จัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันจะ
น าไปสํูการก าหนดให๎มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได๎มีการประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2561เพื่อให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งท าให๎เกิดความมั่นใจแกํผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายวําการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เพื่อให๎การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย  สร๎างความ
เชื่อมั่นให๎แกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและสาธารณชนวํา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จึงแตํงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายวิชิต  ไตรสรณกุล    นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. นายอภิศักดิ์  แซํจึง    รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นายดนัย  วัฒนปาณี    ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. นายปรีชา  ศักดิวงษ์    รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ  
5. นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์   ผ๎ูอ านวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
6. นายวุฒิเดช  ทองพูล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. นายอ านาจ  พรรณา   รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
8. นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์ 
 มีหน้าที่  ให๎ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎ได๎
มาตรฐาน และด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย ตามวัตถุประสงค์ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1) นายพิทักษ์  โสตแก๎ว ต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.๒) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายกิจการ กรรมการ 
 1.๓) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
 1.๔) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายบริการ กรรมการ 
 1.๕) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 1.๖) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหนํง หัวหน๎างานประกันฯ กรรมการเลขานุการ 
 1.๗) นางธมณ  ชมภูวงค์ ต าแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกให๎การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย 
ตามวัตถุประสงค์ 
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2. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสด์ิ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 1) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
  1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ์ ต าแหนํง ครู กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
  1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซํตัง  ต าแหนํง ครู    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสด์ิ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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  1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ์ ต าแหนํง ครู กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
  1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซํตัง  ต าแหนํง ครู    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
  1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ์ ต าแหนํง ครู กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
  1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซํตัง  ต าแหนํง ครู    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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   ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสด์ิ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซํตัง  ต าแหนํง ครู    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสด์ิ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 1) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางจิรัสยา  สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางธมณ  ชมภูวงศ์ ต าแหนํง ครู กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 1) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

๕) นางสาวจุฬารัตน์  แซํตัง  ต าแหนํง ครู    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช   พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี  ภูลสวัสด์ิ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางปิยะพันธ์  พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ๖) นายสิทธิโชค  ชาญชิตร ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 1) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายสุริยกัณห์  ศรีผุยทวีโชค ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางพรสวัสด์ิ  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
 ๕) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. จัดท ามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
            2. เตรียมข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
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           3. ให๎ผ๎ูท่ีรับผิดชอบแตํละประเด็นพิจารณาด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
  3.1 ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.1 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.2  
  3.2 ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.2 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.1  
  3.3 ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๔ 

3.๔ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๓ 
3.๕ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๕ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๖ 
3.๖ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๖ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๕ 
3.๗ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๑ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๒ 
3.๘ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๒ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๑ 
3.๙   ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๔ 
3.๑๐ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๓ 
3.๑๑ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.1    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๒    
3.๑๒ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๒    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.1    
3.๑๓ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๓    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๔ 
3.๑๔ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๔    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๓ 
3.๑๕ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๕    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๖ 
3.๑๖ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๖    ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๕ 
3.๑๗ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.1    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๒    
3.๑๘ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๒    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.1    
3.๑๙ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๓    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๕ 
3.๒๐ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๔    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๓ 
3.๒๑ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๕    ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๔ 
 

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.1) นางจิราธร  มูลเสนา ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 1.๒) นายธีระวัฒน์  ศรีเมือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายกิจการ กรรมการ 
 1.๓) นางสมบัลย์  แก๎วงาม ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
 1.๔) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝ่ายบริการ กรรมการ 
 1.๕) นายพงศกรณ์  นามวงค์ ต าแหนํง หัวหน๎างานประกันฯ กรรมการเลขานุการ 
 1.๖) นางธมณ  ชมภูวงค์ ต าแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
             2.  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
             3.  สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสะท๎อนคุณภาพผ๎ูเรียนและผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ความเห็นชอบ เผยแพรํรายงานตํอสาธารณชนและหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง  
             4. สํงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สํงองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันท่ี 
31 มีนาคม ของทุกป ี
 

  ขอให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ัง ปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไป



74 
 

ด๎วยความเรียบร๎อย และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ 

  ท้ังนี้  ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายพิทักษ์  โสตแก๎ว) 
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนหนองทํุมศรีส าราญวิทยารักษาราชการในต าแหนํง 

ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
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รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีกาศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีกาศึกษา ๒๕๖๑ 
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ใบงานที่ 2 
ประกาศเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ค าช้ีแจงก าหนดประกาศเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับที่ 1 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ ดี 
 

ระดับที่ 2 ก าหนดตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับประเด็นพิจารณาที่สอดคลอ้ง 
  และสะท้อนคุณภาพของประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เคร่ืองมือ/ 
วิธีวัด 

1. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอํานค ายาก
วิชาภาษาไทยได๎ อยํูในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.1 - แบบบันทึกการอํานค าภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- แบบประเมินการอํานร๎อยแก๎ว 

2.ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเขียนตามค า
บอกวิชาภาษาไทย อยํูในระดับดี ข้ีนไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.1 - แบบบันทึกการเขียนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
- แบบประเมินการเขียน 

3. ร๎อยละ 55 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา ในชีวิตประจ าวันได๎
ระดับดี ข้ีนไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.1 - แบบบันทึกประโยคสนทนาพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

4. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได๎ระดับผลการ
เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ข้ึนไป 

1.1.1 - เอกสารสรุป ผลการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  

5. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อธิบายหลักการ 
แนวคิด ข้ันตอนการท างาน โครงงาน ของตนเอง ได๎ ผลการเรียนระดับ 2 ข้ึน
ไป 

1.1.2 
 

- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบประเมินความ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
- แบบประเมินการเขียนรายงาน 
- แบบประเมินการจัดแสดงผลงาน 
- แบบประเมินการอภิปราย 
- แบบประเมิน ผลงาน 

6. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สร๎างชิ้นงานได๎
ระดับดี ข้ึนไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.3 - แบบประเมินชิ้นงาน 

7. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถสืบค๎น
ข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ด๎วยตนเอง 

1.1.4 - แบบบันทึกการใช๎ห๎องคอมพิวเตอร์ 
-แบบการลงทะเบียนขอใช๎รหัสWifi 
-รายงานการเข๎าใช๎Wifiของนักเรียน 

8. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถใช๎โปรแกรม
photoshopในการสร๎างผลงานPortfolio ระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.4 - แบบประเมินผลงานนักเรียน 
 

9. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวํา ระดับ 2.00 ข้ึนไป 

1.1.5 - ประกาศผลการเรียนของนักเรียน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เคร่ืองมือ/ 
วิธีวัด 

10. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 

1.1.5 - ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) 3 ปี 

11. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบLCT 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 

1.1.5 -ผลการทดสอบ LCT 

12. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา
สามารถท างานประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงข้ึน 

1.1.6 - แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการ
ท างาน 

13. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  มีคะแนน
พฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีคํานิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับคุณภาพดี ข้ึนไป  

1.2.1 - แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมจิต
ส า ธ า ร ณ ะ ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษา 
 

14. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รํวมกิจกรรมจิต
สาธารณะภายในและภายนอกสถานศึกษา อยํางน๎อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

1.2.1 - แบบประเมิน คุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

15. ร๎อยละ 82 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถแสดง
ดนตรี นาฏศิลป์ประจ าท๎องถ่ิน และเห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ระดับ
คุณภาพดีข้ึนไป           

1.2.2 - แบบประเมินความสามารถแสดงดนตรี 
นาฏศิลป์ประจ าท๎องถ่ิน และเห็นคุณคํา
ของความเป็นไทย มีสํวน รํวมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

16. ร๎อยละ 82 ของนักเรียนรํวมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
วันส าคัญของชาติ อยํูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป           

1.2.2 - แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
ส าคัญตํางๆ 

17. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไมํขัดแย๎งและ
ยอมรับที่จะอยํูรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป 

1.2.3 - แบบประเมิน คุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  

18. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม สร๎างสรรค์ชิ้นงานได๎ อยํูในระดับคุณภาพปานกลางข้ึน
ไป 

1.2.3 - แบบประเมินการท างานเป็นทีม 

1๙. ร๎อยละ 92 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีสุขภาวะทาง
รํางกาย น้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2.4 - แบบประเมินภาวะสุขภาพตามเกณฑ์
อนามัย 

๒๐. ร๎อยละ 92 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีจิตสังคม ผําน
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2.4 - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
(E.Q.) 

2๑. ร๎อยละ 92 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีคะแนนแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย 
สามารถอยํูรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่น  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2.4 - แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ

ประเด็นข้อที ่
เอกสาร/  หลักฐาน  ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน 
1. ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ไว๎
อยํางชัดเจน  สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต๎องการของชุมชน  
ท๎องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ  นโยบายของรัฐบาล  และ
ของต๎นสังกัด  รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดีข้ึนไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.1 
 
 
 

 

- เป้าหมายของสถานศึกษา 
- วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
- พันธกิจของสถานศึกษา 

 

2.  ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษาจัดท ามาตรฐานและก าหนดคําเป้าหมาย
ความส าเร็จครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของ
สถาน ศึกษา 
- ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี
ข้ึนไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา 
- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรรมการ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 

4.  ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศได๎
ครอบคลุมภาระงานได๎ในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

 

- โครงสร๎างการบรหิารงาน 
- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนนิเทศภายใน 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 

5.  ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได๎ในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 

 

- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- รายงานโครงการ 
- บันทึกภาพถําย 

  - การสนองนโยบายการจัดการศึกษา 
- ข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม  (SWOT  
Analysis) 
- เป้าหมายกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
- โครงการ/งบประมาณ 
- การน าแผนสูํการปฏิบัติ 
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รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เอกสาร/  หลักฐาน  ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

6.  ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยําง
เป็นระบบอยํางน๎อย  1  ครั้ง / ภาคเรียน  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานโครงการ 
- บันทึกภาพถําย 

7.  ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถาน ศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอยํางน๎อย  1  ครั้ง / ปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน 
- เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน 
- ปฏิทินการด าเนินงาน 

8.  ร๎อยละ  62  ของสถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 

- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 

9.  ร๎อยละ  72  ของสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อยํางน๎อย 1  ครั้ง / ปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 

2.3 
 
 

- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- หลักสูตรสถานศึกษา 

10.  ร๎อยละ  72   ของครูเข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการ การอบรม  การ
สัมมนา  รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา 20  ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2.4 
 

- แบบสรุปการเข๎ารํวมประชุมทางวิชาการ  
การอบรม  การสัมมนาของคร ู

11.  ร๎อยละ  72   ของสถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมสะอาด สะดวก  
ปลอดภัยและเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

2.5 
 
 
 
 
 

 

- แบบส ารวจสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎
- แบบส ารวจพ้ืนที่สีเขียวรํมรื่น  สวยงาม 
- แบบส ารวจแสงสวํางบริเวณโดยรอบ
อาคาร 
- แบบสอบถามการรักษาความสะอาด
ของอาคารและการจัดเก็บ ขยะ 
- แบบสอบถามระบบสาธารณูปโภค  
ไฟฟ้า  และประปาที่เหมาะสม 
- แบบสอบถามระบบป้องกันการ
บาดเจ็บและเสริมสร๎างความปลอดภัย 

12.  ร๎อยละ  72   ของสถานศึกษามีอาคารประกอบ  ห๎องเรียน  วัสดุ  
ครุภัณฑ์  ที่เพียงพอเหมาะสมและถูกสุขลักษณะในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

2.5 
 
 

- ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ 
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู ๎
 

13.  ร๎อยละ  72  ของสถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ภายในที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ของนักเรียนอยํางหลากหลายในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.5 
 

- ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ 
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู ๎

14.  ร๎อยละ  62 ของสถานศึกษามีการด าเนินงานด๎านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในระดับดีข้ึนไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.6 - ค าสั่งแตํงต้ังผู๎รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ

ประเด็นข้อที ่
แหล่งข้อมูล 

1. ร๎อยละ 82 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนคิดและปฏิบัติ
จริงรวมทั้งแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎    อยํูในระดับคุณภาพ  ดีข้ึนไป 

3.1 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

2. ร๎อยละ 82 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎
จริงมรีูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มคีวามจ าเป็นและต๎องการ
ความชํวยเหลือพิเศษ อยํูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

3.1 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

3. ร๎อยละ 82 ของครูจัดกิจกรรมทีส่ํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ อยํูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

3.1 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

4. ร๎อยละ 82 ของครู มีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 
อยํูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

3.2 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

5. ร๎อยละ 82 ของครูน าแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถ่ินมาใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ อยํูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

3.2 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 

6. ร๎อยละ 82 ของครูสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย อยํูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

3.2 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

7. ร๎อยละ 80 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครรูักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎  
สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข อยํูในระดับคุณภาพ ดี ข้ึนไป 

3.3 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
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รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

แหล่งข้อมูล 

8. ร๎อยละ 8๒ ของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด การเรียนรู๎
อยํางเป็นระบบ มีข้ันตอน อยํูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

3.4 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

9. ร๎อยละ 8๒  ของครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับจุดประสงค์ อยํูในระดับคุณภาพ  ดีข้ึนไป  

3.4 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

10. ร๎อยละ 8๒  ของครู ให๎ ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนเพ่ือน าไปใช๎
พัฒนาการเรียนรู๎ อยํูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

3.4 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

11. ร๎อยละ 8๒  ของครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีการประชุมแลก เปลี่ยน
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช๎ในปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  อยํู
ในระดับคุณภาพดี ข้ึนไป 

3.5 - บันทึกการประชุม 
- รายงานการประชุม 
- แบบติดตามสะท๎อนปัญหา
แนวทางแก๎ปัญหา(plc) 
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สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง      ดี    ดีเลิศ           ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท า

ได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบบันทึกการอํานค าภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 
2.  แบบประเมินการอํานร๎อยแก๎วระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 
3.  แบบบันทึกการเขียนวิชาภาษาไทย ระดับ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
4. แบบประเมินการเขียน ระดับ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
5. แบบบันทึกประโยคสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษา อังกฤษ 
7. เอกสารสรุป ผลการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
มั ธยม ศึกษาปี ท่ี  1  – 6  ในก ลํุมสาระการ เรี ยน รู๎
คณิตศาสตร์ 

62 
 

65   / 
 

/ 
 

 



94 
 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท า

ได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  ความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา 

1. แบบประเมินชิ้นงาน 
2. แบบประเมินความ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
3. แบบประเมินการเขียนรายงาน 
4. แบบประเมินการจัดแสดงผลงาน 
5. แบบประเมินการอภิปราย 
6. แบบประเมิน ผลงาน 

72 73   / /  

1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม - แบบประเมินชิ้นงาน 62 62  /  /  
1.1.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

1. แบบบันทึกการใช๎ห๎องคอม 
พิวเตอร์ 
2. แบบการลงทะเบียนขอใช๎รหัสWifi 
3. รายงานการเข๎าใช๎Wifiของนักเรียน 
4. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

62 62  /  /  

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  72 7๓   / /  
   1. คะแนนสอบ RT - 72 75   / /  
   2. คะแนนสอบ NT - - - - - - - - 
   3. คะแนนสอบ O-NET - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผล

การทดสอบระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลังเป็นไป
ตามเกณฑ์สถานศึกษา 

7๒ 70 /    / 

   4. คะแนนสอบสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน - ผลการทดสอบ LCT - - - - - - - 
1.1.6 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ - แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการท างาน 62 62  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ ๖๗ ๖๘   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท า

ได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

72 74   / /  

1.2.2 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 1. แบบประเมินสามารถแสดงดนตรี นาฏศิลป์
ประจ าท๎องถิ่น และเห็นคุณคําของความเป็นไทย มี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
2.  แบบประเมินกิจกรรม 

82 83   / /  

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย 

1. แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. แบบประเมินการท างานเป็นทีม 

72 72  /  /  

1.2.4 สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 1. แบบประเมินภาวะสุขภาพตามเกณฑ์อนามัย 
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
3. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

92 92  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ ๖๗ ๖๘   / /  
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 น๎อยกวํา 2 ข๎อ 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 น๎อยกวํา 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ท้ัง 2 ข๎อ 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ท้ัง 2 ข๎อ 

เป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ท้ัง 5 ข๎อ 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ท้ัง 3 ข๎อ 

เป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ท้ัง 6 ข๎อ 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ท้ัง 3 ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ท้ัง 6 ข๎อ 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 4 ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
 (ร้อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ
 
 

ไม่
บรรล ุ

 
โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอํานค า
ยากวิชาภาษาไทยได๎ อยูํในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- แบบบันทึกการอํานค าภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- แบบประเมินการอํานร๎อยแก๎ว 
 

72 74   / /  

2.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถเขียน
ตามค าบอกวิชาภาษาไทย อยูํในระดับดี ขี้นไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- แบบบันทึกการเขียนวิชาภาษาไทย ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 
- แบบประเมินการเขียน 

62 65   / /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 -6 มีความ 
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา 
และสนทนา ในชีวิตประจ าวันได๎ระดับดี ขี้นไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- แบบบันทึกประโยคสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษา อังกฤษ 
 
 

55 57   / /  

4. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ได๎ระดับผล
การเรียนในกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 
ขึ้นไป 

- เอกสารสรุป ผลการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 – 6 ในกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
 

62 63   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 65   / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 น๎อยกวํา 2 
ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จ านวน 2 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จ านวน 3 
ข๎อ 

และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จ านวน 4 
ข๎อ 

และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จ านวน 4 
ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
 (ร้อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  อธิบาย
หลักการท างานโครงงานของตนเองได๎ผลการ เรียน
ระดับ 2 ข้ึนไป 

1. แบบประเมินชิ้นงาน 
2. แบบประเมินความ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 

7๒ 7๓   / /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  อธิบายแนวคิด
การท างานโครงงานของตนเองได๎ผลการ เรียนระดับ 2 
ขึ้นไป 

1. แบบประเมินการเขียนรายงาน 
2. แบบประเมินการจัดแสดงผลงาน 
 

7๒ 7๒  /  /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  อธิบายข้ันตอน
การท างานโครงงานของตนเองได๎ผลการ เรียนระดับ 2 
ขึ้นไป 

1. แบบประเมินการอภิปราย 
2. แบบประเมิน ผลงาน 

7๒ 7๓   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 7๒ 7๓   / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 จ านวน 1 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี          ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
 (ร้อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 วางแผน 
ก าหนดขั้นตอนการสร๎างช้ินงานได๎ระดับดี ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- แบบรายงานขั้นตอนการสร๎างช้ินงาน ๖๒ ๖๒  /  /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 สามารถลง
มือปฏิบัติจัดท าช้ินงานได๎ระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- แบบสังเกตการจัดท าช้ินงาน ๖๒ ๖๒  /  /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 สร๎างช้ินงาน
ได๎ระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

- แบบประเมินชิ้นงาน ๖๒ ๖๒  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ ๖๒ 6๒  /  /  
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 จ านวน 1 ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี        ดีเลิศ     ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
 (ร้อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 สามารถ
สืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต  

- แบบบันทึกการใช๎ห๎องคอมพิวเตอร์ 
- แบบการลงทะเบียนขอใช๎รหัส Wifi 
- รายงานการเข๎าใช๎Wifi ของนักเรียน 

๖๒ ๖๒  /  /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 สามารถ
สรุปความรู๎ท่ีได๎จากการสืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเอง 

- แบบสรุปความรู๎ท่ีได๎จากการสืบค๎น 
 

๖๒ ๖๒  /  /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถใช๎
โปรแกรมphotoshopในการสร๎างผลงานPortfolio 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

- แบบประเมินผลงานนักเรียน 
 

๖๒ ๖๒  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ ๖๒ ๖๒  /  /  
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 จ านวน 1 ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
 (ร้อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  มีระดับผล
การเรียนเฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวํา 
ระดับ 2.00 ขึ้นไป 

- ประกาศผลการ เ รี ยนของนัก เ รี ยน ระ ดับ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
 

72 7๒  /  /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตาม
เกณฑ์สถานศึกษา 

- ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) 3 ปี 
 

72 7๐ /   /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบLCT 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 

-ผลการทดสอบ LCT 72 7๓   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 72 7๒  /  /  
 
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 จ านวน 1 ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี     ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 6. มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร้อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
 (ร้อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษา
สามารถท างานประกอบอาชีพได๎ 

- แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการท างาน 6๒ 6๒  /  /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษา
สามารถศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นได๎ 

- แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการท างาน 6๒ 6๒  /  /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษา
สามารถท างานและศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- แบบรายงานการท างานและศึกษาตํอ 6๒ 6๒  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 6๒ 6๒  /  /  
  
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 จ านวน 1 ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

 
  
 



104 
 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีคะแนน
พฤติกรรม คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ คุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคํานิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี ขึ้นไป  

- แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

7๒ 7๓   / /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ไมํกระท า
การใดๆท่ีผิดตํอหลักกฏหมาย จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  

- แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

7๒ 7๕   / /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 รํวมกิจกรรม
จิตสาธารณะภายในและภายนอกสถานศึกษา อยําง
น๎อย 20 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

- แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมจิตสาธารณะภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

7๒ 7๓   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ ๗๒ 7๔   / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 จ านวน 1 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 2.ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 สามารถแสดง
ดนตรี นาฏศิลป์ประจ าท๎องถิ่น และเห็นคุณคําของ
ความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย ระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป           

- แบบประเมินความสามารถแสดงดนตรี นาฏศิลป์ประจ า
ท๎องถิ่น  
 
 
 

8๒ 8๓   / /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เห็นคุณคํา
ของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป       

- แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคําของความเป็นไทย 
และวิ ธีการมี สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
 

8๒ 8๓   / /  

3. นักเรียนรํวมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และวันส าคัญของชาติ อยูํในระดับคุณภาพดีข้ึนไป           

- แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ 
 

8๒ 8๓   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 8๒ 8๓   / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 จ านวน 1 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 3.การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ไมํขัดแย๎ง
และยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวําง
บุคคลในด๎านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป 

- สมุดบันทึกความขัดแย๎งของนักเรียนภายในโรงเรียน 7๒ 7๒  /  /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มี
ความสามารถ ในการท างานเป็นทีม สร๎างสรรค์ช้ินงาน
ได๎ อยูํในระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป 

- แบบประเมินการท างานเป็นทีม 7๒ 7๒  /  /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ยอมรับผล
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 

- ผลการเลือกตั้ง 7๒ 7๒  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 7๒ 7๒  /  /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 จ านวน 1 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 ท้ัง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ช่ือผ๎ูประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผ๎ูของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี    ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 4. สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีสุขภาวะ
ทางรํางกาย น้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- แบบประเมินภาวะสุขภาพตามเกณฑ์อนามัย 
 
 

9๒ 9๒  /  /  

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีจิตสังคม 
ผํานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
 
 

9๒ 9๒  /  /  

3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  มีคะแนน
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  แสดงออกอยําง
เหมาะสมในแตํละชํวงวัย สามารถอยูํรํวมกับคนอื่น
อยํางมีความสุข เข๎าใจผ๎ูอื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผ๎ูอื่น  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 
 
 
 

9๒ 9๒  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 9๒ 9๒  /  /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 จ านวน 1 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 จ านวน 2 ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 จ านวน 2 ข๎อ 
 และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 ท้ัง 3 ข๎อ 
และเป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 ทั้ง 3 ข๎อ 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 
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 สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง      ดี     ดีเลิศ           ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท า

ได ้

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถาน 
ศึกษาก าหนดชัดเจน 

1. เป้าหมายของสถานศึกษา 
2. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
3. พันธกิจของสถานศึกษา 

72 75   / /  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน 
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน 
4. แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
5 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
6. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
7. รายงานประจ าปี  (SAR) 
8. โครงสร๎างการบริหารงาน 
9. บันทึกการประชุม 
10. ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
11. แผนนิเทศภายใน 
 
 

62 63   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท า

ได ้

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลํุมเป้าหมาย 

1. ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
2. บันทึกการประชุม 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 

72 75   / /  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- แบบสรุปการเข๎ารํวมประชุมทางวิชาการ  การอบรม  การสัมมนา
ของครู 

72 73   / /  

2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
สังคมท่ี เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ อยํางมี
คุณภาพ 

1. แบบส ารวจสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
2. แบบส ารวจพื้นท่ีสีเขียวรํมรื่น  สวยงาม 
3. แบบส ารวจแสงสวํางบริเวณโดยรอบอาคาร 
4. แบบสอบถามการรักษาความสะอาดของอาคารและการจัดเก็บ
ขยะ 
5 แบบสอบถามระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  และประปาท่ี
เหมาะสม 
6. แบบสอบถามระบบป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร๎างความ
ปลอดภัย 
7. ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ 
8. สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

72 73   / /  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการ
เรียนรู๎ 

- ค าส่ังแตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- แบบส ารวจความพึงพอใจตํอการด าเนินงานด๎านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

62 65   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ ๖๙ ๗๑   / /  
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         เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษา 

และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด

และเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย  ไว๎อยํางชัดเจน  สอดคล๎อง
กับบริบทของสถานศึกษา  ความต๎องการของชุมชน  
ท๎องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  และของต๎นสังกัด  รวมท้ังทันตํอ
การเปล่ียนแปลงของสังคมระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- เป้าหมายของสถานศึกษา 
 

7๒ 7๕   / /  

2. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์  ไว๎อยํางชัดเจน  สอดคล๎อง
กับบริบทของสถานศึกษา  ความต๎องการของชุมชน  
ท๎องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  และของต๎นสังกัด  รวมท้ังทันตํอ
การเปล่ียนแปลงของสังคมระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

- วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 

7๒ 7๕   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
3. สถานศึกษามีพันธกิจ  ไว๎อยํางชัดเจน  สอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษา  ความต๎องการของชุมชน  
ท๎องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  และของต๎นสังกัด  รวมท้ังทันตํอ
การเปล่ียนแปลงของสังคมระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- พันธกิจของสถานศึกษา 
 

7๒ 7๓   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 7๒ 7๕   / /  
 
 
 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานและก าหนดคําเป้าหมาย
ความส าเร็จครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาในระดับดี
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา 
- ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียน- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา 
- ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียน- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา 
-  ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียน 
 
 
 

62 65   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา 
-  ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

62 63   / /  

3. สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศได๎
ครอบคลุมภาระงานได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- โครงสร๎างการบริหารงาน 
- บันทึกการประชุม 
- ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนนิเทศภายใน 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 

62 63   / /  

4. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
- ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- รายงานโครงการ 
- การสนองนโยบายการจัดการศึกษา 
- ข๎อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม  (SWOT  Analysis) 
- เป้าหมายกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
- โครงการ/งบประมาณ 
- การน าแผนสํูการปฏิบัติ 

62 63   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
5. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อยํางเป็นระบบอยํางน๎อย  1  ครั้ง / ภาคเรียน  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม 
- ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานโครงการ 
- บันทึกภาพถําย 

62 63   / /  

6. สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถาน ศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอยํางน๎อย  1  ครั้ง / ปีการศึกษา  
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

- ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน 
- เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน 
- ปฏิทินการด าเนินงาน 

62 63   / /  

7. สถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีเมื่อส้ินปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

- ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 

62 63   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 62 63   / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-4 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

ประเด็นพิจารณา จ านวน  5-6 ข๎อ 
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.

สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี
เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  7 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  7 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  7 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 256๓ 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพนักเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อยํางน๎อย 1  ครั้ง / ปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 7๒ 7๕   / 
 

/  

2. คณะกรรมการสถานศึกษารํวมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาอยํางน๎อย 1  ครั้ง / ปีการศึกษา  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- แบบส ารวจการเข๎ารํวมปรับปรุงหลักสูตร 7๒ 7๕   / /  

3. หลักสูตรสถานศึกษามีความครอบคุมเนื้อหาสาระ
และเป็นไปตามต๎นสังกัดก าหนด 

- แบบสอบถาม 7๒ 7๕   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 7๒ 7๕   / /  
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   เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครูเข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการ การอบรม  การ
สัมมนา  รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา 20  ช่ัวโมง / ปีการศึกษา 

- แบบสรุปการเข๎ารํวมประชุมทางวิชาการ  การอบรม  การ
สัมมนาของครู 

7๒ 7๒  /  /  

2. ครูเข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการ การอบรม  การ
สัมมนา  แล๎วได๎น าความรู๎ท่ีได๎มารํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎
กันในโรงเรียน 

- แบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 7๒ 7๓   / /  

3. สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมพัฒนาครูขึ้นภายใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร อยํางน๎อยปีละ 
๑ ครั้ง 

- แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาครูประจ าปี 7๒ 7๓   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 7๒ 7๓     / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมสะอาด  สะดวก  
ปลอดภัยและเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใน
ระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาสถานศึกษา
มีสภาพแวดล๎อมสะอาด  สะดวก  ปลอดภัยและเอื้อ
ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในระดับดีขึ้นไป  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- แบบส ารวจสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ๎
- แบบส ารวจพื้นท่ีสีเขียวรํมรื่น  สวยงาม 
- แบบส ารวจแสงสวํางบริเวณโดยรอบอาคาร 
- แบบสอบถามการรักษาความสะอาดของอาคารและการ
จัดเก็บขยะ 
- แบบสอบถามระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  และประปาท่ี
เหมาะสม 
- แบบสอบถามระบบป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร๎าง
ความปลอดภัย 

72 73   / /  

2.  สถานศึกษามีอาคารประกอบ  ห๎องเรียน  วัสดุ  
ครุภัณฑ์  ท่ีเพียงพอเหมาะสมและถูกสุขลักษณะใน
ระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

- ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ 
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
 

72 73   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
3. สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ภายในท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียนอยํางหลากหลายในระดับดีขึ้นไป  
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาสถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎
ภายใน ท่ี เอื้ อ ตํอการ เรียนรู๎ ของนัก เรียนอยํา ง
หลากหลายในระ ดับ ดีขึ้น ไป  ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

- ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ 
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู ๎
 

72 73   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 72 7๓   / /  
 
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู๎ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 
(ร๎อยละ) 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้
(ร๎อยละ) 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. สถานศึกษามีการด าเนินงานด๎านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป  ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- ค าส่ังแตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

6๒ 6๕  /  /  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในโรงเรียนได๎รับ
ความพึงพอใจในระดับดี จากผ๎ูใช๎บริการ 

- ค าส่ังแตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

6๒ 6๕  /  /  

3.  สถาน ศึกษา ไ ด๎ การพัฒนาระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศภายในโรงเรียนให๎ทันสมัยและครอบคลุม
ผ๎ูใช๎บริการ 

- ค าส่ังแตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

6๒ 6๕  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 6๒ 6๕  /  /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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 สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง     ดี        ดีเลิศ        ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตได๎ 

1. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
.2 แบบประเมินผลงาน 
3 แบบบันทึก 
4 แบบสัมภาษณ์ 
5 แบบสอบถาม 

82 83  /  /  

3.2 ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํง 
เรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  
 
 
 
 
 
 

1 แบบส ารวจการใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู๎ 
2. แบบบันทึกการนิเทศ 
3 แผนการจัดการเรียนรู๎ 
4 แบบตรวจสอบรายการ 
5 แบบประเมินผลงาน 
6 แบบบันทึก 
7 แบบสัมภาษณ์ 
8 แบบสอบถาม 
 
 

82 84  /  /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 1. แบบสอบถามครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียน โดย

เน๎นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมี
ความสุข 
2. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
3. แบบตรวจสอบรายการ   
4. แบบประเมินผลงาน 

82 83   / /  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยําง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 

1. แบบสอบถามครูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู๎มีความเหมาะสม 
2. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
3. แบบตรวจสอบรายการ 
4. แบบประเมินผลงาน 
5. แบบบันทึก 
6. แบบสัมภาษณ์ 
7. แบบสอบถาม 

82 85   / /  

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 

1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานการประชุม 
3. แบบติดตามสะท๎อนปัญหาแนวทางแก๎ปัญหา(PLC) 

82 83   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 82 ๘๔   / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 3 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษา 

และมีระดับต่ ากวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 3 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําท่ีเป้าหมายก าหนด

และเป็นแบบอยํางได๎ 
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 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี        ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีเน๎นให๎นักเรียนคิดและ
ปฏิบัติจริงรวมท้ังแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ 
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎    
อยูํในระดับคุณภาพ  ดีขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

82 83   / /  

2. ครู มีแผนการจัดการเรียนรู๎ ท่ีสามารถน าไปจัด
กิจกรรมได๎จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะส าหรับ
ผ๎ูท่ีมีความจ าเป็นและต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ อยูํ
ในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
 
 
 

82 83   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
3. ครูจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ 
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

82 83   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 82 83   / /  
 
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
2. ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครู มีการใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

82 85  /  /  

2. ครูน าแหลํงเรียนรู๎ รวมท้ังภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ใน
การจัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

82 83  /  /  

3. ครูสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้น
ไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 

82 85  /  /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 82 8๔  /  /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี    ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน๎นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมี
ความสุข อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

82 83   / /  

2. ครูมีการสร๎างวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน ครูท าความ
เข๎าใจในตัวนักเรียนกํอนเขามองตัวเองอยํางไร  รวมถึง
เข๎าใจในระดับความสามารถและสถานการณ์ชีวิตของ
นักเรียนในขณะนัน้ๆด๎วย การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีจะ
ท าให๎นักเรียนไว๎ใจ จะลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาลง
ได๎  อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
 
 
 

82 83   / /  
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

3. ครูหมั่นให๎ก าลังใจนักเรียน เมื่อท าดีต๎องกลําวช่ืนชม 
ควบคุมอารมณ์ของตนให๎เสมอต๎นเสมอปลาย มั่นคง 
แสดงออกทั้งรํางกายและค าพูด ให๎อยํางไมํมีเงื่อนไข  
อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

82 83   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 82 8๓   / /  
 
 
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 
คําเป้าหมาย 

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง     ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม   
4. ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด การ
เรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีข้ันตอน อยูํในระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสอบถาม 

82 85   / /  

2. ครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมสอดคล๎องกับจุดประสงค์ อยูํในระดับคุณภาพ  
ดีขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 

82 85   / /  

3. ครู ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนเพื่อน าไปใช๎
พัฒนาการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

82 84   / /  

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 82 85   / /  
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัด    ศรีสะเกษ   กลํุมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ช่ือผ๎ูประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันท่ีประเมิน  1 มีนาคม 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเย่ียม 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ครูและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง มีการประชุมแลก เปล่ียน
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎  อยูํในระดับคุณภาพดี ขึ้นไป 

- แบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ (KM) 82 83   /  / 

2. ครูและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง มีการประชุมแลก เปล่ียน
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช๎ในปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎  อยูํในระดับคุณภาพดี ขึ้นไป 

- แบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ (KM) 82 83   /  / 

3. ครูและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และ
ให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ 

- บันทึกสะท๎อนการเรียนรู๎ 
 

82 83   /  / 

ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได้ 82 83   /  / 
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน 1-2 ข๎อ  

ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม 
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ ากวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  2 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนด 

คําเป้าหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ประเด็นพิจารณา จ านวน  3 ข๎อ 

ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําท่ี

เป้าหมายก าหนดและเป็นแบบอยํางได๎ 
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