รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessmen Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก

คานา
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึก ษา เป็ น การสรุ ป ผลการจั ด การศึ ก ษาที่ ส ะท๎ อนผลการ
พัฒ นาการพั ฒ นาคุณ ภาพของสถานศึก ษา ซึ่ ง เป็ นผลส าเร็ จจากการบริ หารจั ดการศึ กษาที่ ส อดคล๎ องกั บ
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพ
พ.ศ.2561) 3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพผู๎เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็ นสาคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมาเพื่อให๎
ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให๎สถานศึกษา
ได๎ใช๎ประโยชน์ในการปรั บปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และสาธารณชนได๎รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตํอไป
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎ปกครอง
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ทุกคน ที่ให๎ความรํวมมือ และ
ชํวยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ให๎บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว๎
เป็นอยํางดี

ผู๎อานวยโรงเรียนหนองทุํมศรีสาราญวิทยารักษาการในตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
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สารบัญ
ส่วนที่
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คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
- ข๎อมูลทั่วไป
- ข๎อมูลบุคลากรทางการศึกษา
- ข๎อมูลนักเรียน
- ข๎อมูลร๎อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปี 256๒
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
- ข๎อมูลนักเรียนด๎านอื่นๆ
- ข๎อมูลอาคารสถานที่
- ข๎อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
- โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา
- แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- ผลงานดีเดํนในรอบปีที่ผํานมา
- โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
- ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผํานมา
- จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนาและนวัตกรรมหรือตัวอยํางการปฏิบัติที่ดี
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
- การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช๎
- การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุํงหมายเพื่อการ
พัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
- แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให๎สูงขึ้น
- ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
- ความต๎องการและการชํวยเหลือ
เอกสารประกอบการพิจารณาBest Practices และแบบรายงาน “วิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สาหรับสถานศึกษา
- ชื่อผลงาน
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ส่วนที่
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สารบัญ(ตํอ)

หน้า

- วัตถุประสงค์
- แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
- ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ
- แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
- การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
ภาคผนวก
- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- คาสั่งแตํงตั้งคณะทางาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
- รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดง
รายละเอียดทุกระดับ)
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
- ใบงานที่ ๒ ประกาศเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐาน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ซื่อโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ๖๘ หมูํที่ ๑๐ ตาบลธาตุ อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ ๓๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๖–๔๖๘-๑๐๑๔ สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ อาเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ เปิ ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๙ ห๎องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๕ ไรํ - งาน
ซื่อผู๎บริหาร นายพิทักษ์ โสตแก๎ว จานวนครู 1๙ คน จาแนกเป็น ข๎าราชการครู 1๘ คน ครูอัตราจ๎าง ๑ คน
เจ๎าหน๎าที่อื่นๆ 3 คน จานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๙๒ คน จาแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ๑๒๘ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖๔ คน
สภาพบริบทโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้ง เป็นที่ราบลุํมบริเวณรอบๆ
เป็ น ทุํ ง นา ป่ า และสวนยางพารา ตั้ งอยูํ หํ า งจากถนนสายศรี ส ะเกษ – ขุ ขั นธ์ ประมาณ ๖๐๐ เมตร มี
ทางเข๎าออกได๎หลายทาง อยูํหํางจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพ
เศรษฐกิจ/อาชีพ ประชากรสํวนใหญํคํอนข๎างยากจน ประกอบอาชีพตํางๆ กัน เชํน ทานา ทาสวน ปลูกผัก
และรับจ๎างทั่วไป รายได๎ไมํคํอยแนํนอน ขึ้นอยูํกับผู๎วําจ๎างและลักษณะของงาน ศาสนา ประชากรสํวนใหญํ
ประมาณร๎อยละ ๙๙ นับถือ ศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาอื่นๆ การปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ทุกคนยังคง
ยึดมั่นและอนุรักษ์ตามประเพณีเกําแกํที่เคยปฏิบัติกันมา เชํน ประเพณีไหว๎แมํเฒําธาตุ เป็นต๎น
ผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและคําเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ ลงวันที่
1๕ พฤษภาคม 256๒ มาตรฐานการศึกษาออกเป็น 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน
แบํง ออกเป็น 2 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดยผลการประเมินทั้ง ๓ มาตรฐาน อยูํในระดับคุณภาพ ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคานวณ รวมทั้งการมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ประเด็นภาพความสาเร็จด๎านคุณภาพผู๎เรียน
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได๎กาหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช๎ข๎อมูลฐาน
3 ปีย๎อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ นักเรียนให๎พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ เน๎น
ทักษะในการอําน การเขียน และการคิดคานวณ สํงเสริมผู๎เรียนให๎พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหลํงเรียนรู๎ภายใน
ให๎เหมาะสม มี สื่อด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จั ดกิจกรรมให๎ผู๎ เรียนมี สุ ขภาพกาย สุขภาพจิ ตดี มีความกล๎ า
แสดงออก และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข เน๎นทักษะการทางานรํวมกัน ทาให๎นักเรียนมีทักษะใน
การอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ผลการประเมิ น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน ข๎อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
1. นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ผลลัพธ์เฉลี่ยที่
สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 6๕ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 6๒
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 7๓ เทํากับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
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๓. นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ ๖๒
เทํากับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 6๒
4. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษา
ทาได๎ คือ ร๎อยละ 6๒ เทํากับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 6๒
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ
ร๎อยละ 7๓ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
6. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ
ร๎อยละ6๒ เทํากับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 6๒
มาตรฐานที่ 1 ด้า นคุณลั กษณะอันพึ งประสงค์ ของผู้เรีย นมุํง เน๎นให๎ผู๎เ รียน มีคุณ ลักษณะและ
คํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และมีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายนักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก
แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตนเอง
และการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ จากการเรียนรู๎
โดย โครงการ/ กิจกรรมตํางๆ นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญ ญาไทยเข๎ารํวมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด ผลการ
ประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียนข๎อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎
คือ ร๎อยละ 70 เทํากับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 70
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ทาได๎ คือ ร๎อยละ 7๔ สูง กวํา
เกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
๒. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ8๓
สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 8๒
๓. นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎
คือ ร๎อยละ 7๒ เทํากับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
๓. นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคมผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 9๒
เทํากับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 9๒
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 1 สํงเสริมนักเรียนจัดทาโครงงานเชิงบูรณาการด๎านคุณธรรม งานอาชีพ
เน๎นให๎ผู๎เรียนคิดเองทาเอง โดยใช๎สื่อ แหลํงเรียนรู๎ การค๎นคว๎า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให๎บรรลุตามกระบวนการบริหารและ
การจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ การดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผล
การจัดการศึกษาที่ผํานมา โดยใช๎ข๎อมูลฐานในการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอยํางชัดเจน ใน
ดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง จัดทาแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางด๎านวิชาชีพ ตามความต๎องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โดยประเมินภาพความสาเร็จดัง นี้ โรงเรียนมี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล๎ องกับ ความ
ต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํง ชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต๎นสังกัด
รวมทั้ง ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยํางเป็นระบบ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรั บปรุง พัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศ
ภายใน นาข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากร และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
รํวมกันรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย มีการสํงเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต๎องการและจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจัดสภาพแวดล๎ อมทางกายภาพ ภายในและ ภายนอกห๎องเรียน และ
สภาพแวดล๎อ มทางสังคมที่ เอื้อตํอการจั ดการเรียนรู๎ ของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
จัดหา พัฒนาและบริการด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดให๎มีห๎อ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช๎ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ด๎านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ
๑. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษา
ทาได๎ คือ ร๎อยละ 7๕ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ
6๓ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ ๖๒
๓. โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน๎นคุณภาพนักเรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเป้าหมาย ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 7๕ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
1. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ
ร๎อยละ 7๓ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
2. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 7๓ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 7๒
3. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู๎
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 6๕ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ ๖๒
แผนพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้น :
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 2 บริหารโดยการมีสํวนรํวมกับทุกภาคสํวนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยํางหลากหลาย มุํงสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Activelearning)
ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสูํการเรียนรู๎ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลั กสู ตรสถานศึ กษา ให๎นั กเรี ยนมีสํ วนรํ วม ครูรู๎จั กผู๎ เรี ยนเป็น รายบุค คล ด าเนิ นการตรวจสอบและ
ประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และนาผลที่ได๎มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปใช๎จัดกิจกรรมได๎จริง ครูใช๎สื่อ และแหลํ ง
เรียนรู๎ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให๎นักเรียนรักการเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ครู
รํว มแลกเปลี่ ยนเรีย นรู๎แ ละน าข๎อ มู ลมารํว มพัฒ นาปรั บปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู๎ แ ละสอนตามแผน ครู ผ ลิ ต
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู๎ อีกทั้งปรับโครงสร๎างรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎
สัดสํวนคะแนนแตํละหนํวย กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ สนับสนุนให๎ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะการคิด เชํน จัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน๎าที่ให๎นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ตําง ๆทั้งภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ครูใช๎สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช๎
ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความสาเร็จด๎านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให๎
นักเรียนนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ และจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่
ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะ ได๎แสดงความคิดเห็น ได๎แสดงออก เป็นผู๎สามารถ
สรุปองค์ความรู๎ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน๎นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหวํางนักเรียน กับครู ครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนรักการเรียนรู๎ และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข ครูรํวมกัน
ออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู๎เรียนอยํางมีขั้นตอน ใช๎เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม พร๎อมทั้งนาผลไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ครูผู๎สอนรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎
และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และนาไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู๎
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 8๓ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 8๒
2. ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษา
ทาได๎ คือ ร๎อยละ 8๔ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 8๒
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 8๓ สูงกวํา
เกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 8๒
4. ครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนานักเรียน ผลลัพธ์เฉลี่ยที่
สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ 8๕ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 8๒
5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎ คือ ร๎อยละ ๘๓ สูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 8๒
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :
แผนปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 3 ลดภาระงานครู คืนครูสูํห๎องเรียนโดยการบูรณาการการทางานใน
โรงเรียน/ห๎องเรียน ลดภาระงานธุรการ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ DLTV จัดหาสื่อ 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 เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนที่บ๎านได๎
๒.๔ เพื่อแก๎ปัญหาครูสอนไมํตรงวิชาเอก
๓. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๓.๑ ขั้นวางแผนการดาเนินงาน
๑. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายตําง ๆ
๒. ศึ ก ษา “มาตรฐานการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช๎ก ารศึ ก ษาทางไกลผํ า นดาวเที ย ม
(DLTV)”
๓. โรงเรียนประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกล
ผํานดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินกํอนการดาเนินงาน)
๔. รายงานผลการประเมินตนเอง ผํานระบบ ออนไลน์
๕. นาผลการประเมินตนเองเพื่อ กาหนดแผนการดาเนินงาน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
๓.๒ ขั้นขับเคลื่อนการดาเนินงาน
๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการดาเนินงานให๎ทุกฝ่ายรับทราบและเข๎าใจตรงกัน
๒. กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
๓. ดาเนินงานให๎เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียม
๓.๓ ขั้นสรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
๑. ประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียม (DLTV)” (ประเมินหลังการดาเนินงาน)
๒. รายงานผลการประเมินตนเอง ผํานระบบ ออนไลน์
๓. จัดทาข๎อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง
๓.๔ ขั้นพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง
นาข๎อมูลสารสนเทศ ที่ได๎จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV)
ไปใช๎ โดยการวิเคราะห์จุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อนาไปพัฒนางานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
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๔. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินงาน
๔.๑ นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์โดยการสืบค๎นและเรียนรู๎จากDLTV บนมือถือของตน
๔.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากรู๎ชํองทางในการค๎นหาความรู๎ตามที่สนใจ
๔.๓ นักเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม ถึงแม๎นนักเรียนไมํได๎มา
โรงเรียนก็สามารถเรียนรู๎เรื่องที่เพื่อนเรียนในวันนั้นๆได๎
๔.๔ โรงเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพครูที่
สอนไมํตรงวิชาเอกก็สามารถสอนและเรียนรู๎ไปพร๎อมๆกับนักเรียนได๎
๕. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๕.1 ผู๎บริหารให๎ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
๕.2 การมีสํวนรํวมของบุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
๕.3 การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.4 ความพร๎อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.5 ผู๎ปฏิบัติงานมีความพร๎อมและความตั้งใจที่นาประสบการณ์การทางานมาพัฒนาปรับปรุง
ระบบการทางานอยํางตํอเนื่อง
๕.6 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องได๎ติดตามและประเมินผล
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
๖.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให๎องค์การบริหารสํวนจัง หวัดศรีสะเกษและกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖.๒ การเผยแพรํ งานวิชาการและนักเรียนได๎รํวมกันเผยแพรํผลงาน ในการจัดกิจกรรมตํางๆ
๖.๓ โรงเรีย นโพธิ์ประชาสรรค์ ไ ด๎รั บการรับ รองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๘)จากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๒
ตามที่โ รงเรี ย นโพธิ์ธ าตุ ประชาสรรค์ ไ ด๎ด าเนิน การประเมิ นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา
๒๕๖๒ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยจัดทา รายงาน
ประจาปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเสนอตํอสาธารณชน เพื่อนาไปสูํการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได๎ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่๑ คุณภาพของผู๎เรียน
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพระดับ ....................ดีเลิศ........
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งอยูํเลขที่ ๖๘ หมูํที่ ๑๐ ตาบลธาตุ อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ ๓๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๖ –๔๖๘-๑๐๑๔ สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๙ ห๎อง เรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๕ ไรํ - งาน
พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์การเรียนและเป็นสาขาของ โรงเรียน
นครศรีลาดวนวิทยา ได๎อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ๎านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)เป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีผู๎นา
สภาตาบลธาตุ ผู๎นาหมูํบ๎าน กรรมการหมูํบ๎านและอาจารย์ใหญํโรงเรียนบ๎านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) รํวมกับ
ผู๎อานวยการโรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยา เป็นกาลังสาคัญในการกํอตั้ง
พ.ศ. ๒๕๓๓ ย๎ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ในเขตพื้นที่ของสถานีอนามัยประจาตาบล ซึ่ง
ชาวบ๎านที่ขอให๎จัดตั้งโรงเรียนได๎รวบรวมกาลัง ทรัพย์และแรงงานในการกํอสร๎าง โดยไมํได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลแตํอยํางไร
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิด
สอนแบบสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและได๎เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา
๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน
แผนผังบริเวณโรงเรียน

N

2

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑. วําที่ร๎อยตรีพิศาล วรจักร์ ดารงตาแหนํง ผู๎ดูแลสาขา ระหวําง พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. วําที่ร๎อยเอกพิศาล วรจักร์ ดารงตาแหนํง ครูใหญํ
ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. วําที่พันตรีพิศาล วรจักร์ ดารงตาแหนํง อาจารย์ใหญํ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. วําที่พันตรีพิศาล วรจักร์ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. นายสรศักดิ์ พลประเสริฐ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. นายไพโรจน์ ขุนพันธ์ ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการ ระหวํางวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. วําที่พันตรีพิศาล วรจักร์ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนหนองทุํมศรีสาราญวิทยารักษาราชการ
แทนผู๎อานวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งแตํ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. นายศุภกฤต บุญพิพัฒมงคล ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการระหวํางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. นายพิทักษ์ โสตแก๎ว ดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรี ยนหนองทุํมศรีสาราญวิทยารักษาการใน
ตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งแตํ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ปัจจุบัน
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
๓.๑ ข้าราชการครู/พนักงานครู(ข้อมูล วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ที่

ซื่อ

อายุ

ซื่อสกุล

อายุ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

ศษ.ม.
บริหาร
บริหาร
การศึกษา
การศึกษา
ค.ม.
วิทยาศาสตร์
บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม.
สุขศึกษา
บริหาร
และพล
การศึกษา
ศึกษา
ศษ.ม.
สังคมศึกษา
หลักสูตร
ฯ
การสอน
ศษ.ม.
การงาน
หลักสูตร
อาชีพฯ
การสอน
ศษ.ม.
ภาษาไทย
ภาษาและ
วรรณคดี
ไทย

ราชการ

๑

นายพิทักษ์
โสตแก๎ว

๔๙

๒๕

ผอ/ผอ.ชานาญการ
พิเศษ

ป.โท

๒

นางจิราธร
มูลเสนา

50

๒๕

ครู/ครูเชี่ยวชาญ

ป.โท

๓

นายธีรวัฒน์
ศรีเมือง

56

31

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

๔

นางไพบูลย์
ดาวเรือง

54

๒๕

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

๕

นางสมบัลย์
แก๎วงาม

53

๒๕

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

๖

นางปิยะพันธ์
พิชญ์ประเสริฐ

45

1๗

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

สอนกลุ่มสาระ ภาระงาน
สอน
การเรียน/ชั้น
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวนชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

3
ที่

ซื่อ

อายุ

ซื่อสกุล

อายุ

ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

ศษ.ม.
บริหาร
การศึกษา
ค.ม.
คอมพิวเต
อร์ศึกษา
ศษ.ม.
วัดผล
การศึกษา
ศษ.ม.
บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม.
บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม.
หลักสูตร
การสอน
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา
ศษ.ม.หลัก
สูตรการสอน
ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา
กศ.ม.หลัก
สูตรการสอน
คบ.ศิลปะ
ศึกษา
ศษ.ม.
บริหาร
การศึกษา
รป.ม.รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์

ราชการ

7

นายแสงชัย
เตารัตน์

42

๑๙

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

8

นายพลเดช
พิชญ์ประเสริฐ

44

๑๘

ครู/ครูเชี่ยวชาญ

ป.โท

9

นายเกษมศิริ
มีทอง

๔6

14

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

10 นางจิรัสยา
สนิทรัมย์

40

15

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

11

นางพรสวัสดิ์
บุญหนัก

44

๑๑

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

๑2

นางสีดา
ดอนเหลือม

54

๑๑

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

36

๑๑

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

41

๑๑

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

46

๑๑

ครู/ครูชานาญการพิเศษ

ป.โท

41

14

ครู/ครูชานาญการ

ป.โท

๔3

12

ครู/ครูชานาญการ

ป.โท

47

6

ครู

ป.ตรี

41

6

ครู

ป.โท

นางสาวจุฬารัตน์ 40
แซํตัง

15

ครู

ป.โท

13 นางรัชนี
ภูลสวัสดิ์
14 นางอารยานี
บุญจูง
15 นางชญาภา
บุญมีวิเศษ
16 นายพงศกรณ์
นามวงค์
17 นางธมณ
ชมภูวงศ์
18 นายธนวรรธน์
เขตร์สินบุญ
๑9 นายสุริยกัณห์
ศรีผุยทวีโชค
20

สอนกลุ่มสาระ ภาระงาน
สอน
การเรียน/ชั้น
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวนชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

คณิตศาสตร์

๒๐

๒๐

การงาน
อาชีพฯ

๒๐

๒๐

การงาน
อาชีพฯ

๒๐

๒๐

วิทยาศาสตร์

๒๐

๒๐

ภําษาไทย

๒๐

๒๐

คณิตศาสตร์

๒๐

๒๐

ภาษา
ตํางประเทศ
ภาษา
ตํางประเทศ
สังคมศึกษา

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

วิทยาศาสตร์

๒๐

๒๐

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

สังคมศึกษา

๒๐

๒๐

สังคมศึกษา

๒๐

๒๐
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๓.๒ พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าทีส่ อน)
ที่

๑

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายสิทธิโชค ชาญ
ชิตรร

อายุ

อายุงาน

วุฒิ

สาชาวิชา

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จ้างด้วย
เงิน

2๕

1

ป.ตรี

คบ.
ดนตรีสากล

ดนตรีสากล

รร.

ภาระงาน จานวชั่วโมง
สอน
ที่เข้ารับ
(ชั่วโมง/ การพัฒนา
สัปดาห์) (ปีปัจจุบนั )

๒๐

๑๐

๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่

๑
๒
๓

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาวนุชนาถ
จันทพฤกษ์
นายชาญณรงค์
ดาวเรือง
นายอุดร
แสงแก๎ว

อายุ

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขา

ปฏิบตั หิ น้าที่

จ้างด้วยเงิน

๔๐

บุคลากรฯ

ป.ตรี

ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

สนับสนุนการสอน

อบจ.

๕๙

นักการภารโรง

ปวส.

เกษตร

สนับสนุนการสอน

อบจ.

๕๔

นักการภารโรง

ปวส.

สามัญ

สนับสนุนการสอน

รร.

๓.๔ สรุปจานวนบุคลากร
๓.๔.๑ จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท/ตาแหนํง และวุฒิการศึกษา
ประเภท/ตาแหน่ง

1. ผู้บริหารโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
- ผู๎อานวยการ
- รองผู๎อานวยการ
รวม
2. ครูผู้สอน
- ข๎าราชการ/พนักงานครู
- พนักงานจ๎าง(สอน)
รวม
3. บุคลากรสนับสนุน
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ (นักการภารโรง)
- พนักงานจ๎างทั่วไป(นักการภารโรง)
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่าปริญญาตรี

-

จานวนบุคลากร (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

-

๑
๑

-

๑
๑

-

๑
1
๒

๑๗
๑๘

๑
-

๑๙
1
๒0

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๓

๑๘

๑

๒
๑
๓
๒๔

5

แผนภูมแิ สดงร้ อยละของวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี
8%

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4%

13%

75%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามประเภทตาแหน่ง
ครูผู๎สอน

ครูอัตราจ๎าง

9%

นักการภารโรง

4%

4%

4%

79%

ผู๎บริหาร

พนักงานราชการ

6

๓.๕ จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตํางประเทศ
คณิตศาสตร์
รวมครูผ้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

คิดเป็นร้อยละ

๒
๓
๔
2
๒
๑
2
๓
19

๙.๕๒
๑๔.๒๙
๑๙.๐๕
๑๔.๒๙
๙.๕๒
๔.๗๖
๑๔.๒๙
๑๔.๒๙
๑๐๐

จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์ ของ
ครูภายในกลุ่มสาระฯ
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระ
10%
14%
5%

10%

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ศิลปะ
ภาษาตํางประเทศ

14%

14%
14%

19%

วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์

7

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
๔.๑ จานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๔๖๒ ทั้งสิ้น ๑๙๒ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
เพศ
รวม
จานวนเฉลี่ย
ชาย
17
23
28
9
8
8
93

หญิง
ต่อห้อง
ม.๑
๒
20
37
19
ม.๒
๒
19
42
21
ม.๓
๒
21
49
25
ม.๔
๑
14
23
ม.๕
๑
11
19
ม.๖
๑
14
22
รวมทั้งสิ้น
๙
99
192
จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน
ชาย - คน
หญิง คน รวม จานวน - คน
อัตราสํวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = 10.11 : ๑ เป็นไปตามเกณฑ์  ไมํเป็นไปตามเกณฑ์
๔.๒ จานวนนักเรียนเปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560 – 2562

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2560 - 2562
ปีการศึกษา 2562
มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561

15
๑๗

ปีการศึกษา 2560

22
19

๑๕
19

25
23

๒๗
41

มัธยมศึกษาปีที่ 3

49

42
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1

37

๕๑

๕๖
57
55
๕๖

8

แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
ชาย

หญิง

42

37

รวม

49
23

20
17
ม.1

19
23

14

28

11

9
ม.2

ม.3

22

19

21

ม.4

14

8
ม.5

8
ม.6

9

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา
๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียน
รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตํางประเทศ
รวม
ร้อยละ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน

จานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ ๐

๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๐๐

-

๑

1.5

7
13
10
9
3
2
1
26
๗๑

17
19
19
15
5
4
4
19
๑๐๒

๒ ๒.๕

๒๗
17
24
23
14
3
6
18
๑๓๒

๑๘
19
18
19
12
17
12
14
๑๒๙

๓ ๓.๕

14
18
18
18
19
21
15
15
๑๓๘

25
28
27
29
35
35
43
24
๒๔๖

จานวน
นักเรียน ที่ ร้อยละของ
ได้ผล การ นักเรียนที่
เรียน เฉลี่ย ได้ระดับ ๓
๔ ระดับ ๓ ขึ้นไป
ขึ้นไป

20
14
10
15
40
46
47
12
๒๐๔

59
๖๐
๕๕
๖๒
๙๔
๑๐๒
๑๐๕
๕๑
๕๘๘

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
สุขศึกษา

คณิตศาสตร์
ศิลปะ

วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ

๗๓.๔๔ ๗๙.๖๙
๔๖.๑๐ ๔๖.๘๙ ๔๒.๙๗ ๔๘.๔๔

๘๒.๐๓
๓๙.๘๔

สังคมศึกษาฯ
ภาษาตํางประเทศ

๔๖.๑๐
๔๖.๘๙
๔๒.๙๗
๔๘.๔๔
๗๓.๔๔
๗๙.๖๙
๘๒.๐๓
๓๙.๘๔

10
กลุ่มสาระการเรียน
รายวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน

จานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ ๐

๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๐๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตํางประเทศ
รวม
ร้อยละ

-

๑

1.5

33
23
29
22
16
12
6
20
๑๒๘

8
5
17
15
13
11
7
37
๑๐๕

๒ ๒.๕

21
16
20
17
15
13
9
30
๑๒๐

๓ ๓.๕

22
19
15
17
15
14
9
12
๑๐๑

16
21
9
11
14
12
19
9
๙๕

9
10
13
18
22
29
35
12
๑๓๙

จานวน
นักเรียน ที่ ร้อยละของ
ได้ผล การ นักเรียนที่
เรียน เฉลี่ย ได้ระดับ ๓
๔ ระดับ ๓ ขึ้นไป
ขึ้นไป

19
34
25
28
33
37
43
8
๒๐๘

44
65
109
57
69
126
97
29
๕๙๖

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาตํางประเทศ

๙๘.๔๔
๘๕.๑๖
๕๐.๗๘
34.38

๗๕.๗๘
๔๔.๕๓

๕๓.๙๑

๒๒.๖๖

34.38
๕๐.๗๘
๘๕.๑๖
๔๔.๕๓
๕๓.๙๑
๙๘.๔๔
๗๕.๗๘
๒๒.๖๖
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๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน

จานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ ๐

กลุ่มสาระการเรียน
รายวิชา

๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๑๐๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ
ภาษาตํางประเทศ
รวม
ร้อยละ

๑

-

1.5

๒ ๒.๕

๓ ๓.๕

จานวน
นักเรียน ที่ ร้อยละของ
ได้ผล การ นักเรียนที่
เรียน เฉลี่ย ได้ระดับ ๓
๔ ระดับ ๓ ขึ้นไป
ขึ้นไป

8 7 9 9 7 8 16
6 8 11 5 11 9 14
12 7 10 10 6 7 12
15 12 11 6 3 12 5
5 7 10 20 12 6 4
12 8 9 10 3 6 16
8 10 7 11 5 8 15
2 3 3 3 7 6 40
0 0 2 5 5 9 43
11 9 14 8 5 5 12
79 71 86 87 64 76 177

-

ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ขึ้นไป
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

ภาษาตํางประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

๓๔.๗๘

๘๙.๐๖

ศิลปะ

๘๒.๘๑

พลศึกษา
สุขศึกษา
สังคมศึกษา ฯ

ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

๔๓.๗๕
๓๙.๐๖
๓๔.๗๘
๓๑.๒๕
๓๙.๐๖
๕๓.๑๓
๔๘.๔๔

31
34
25
20
22
25
28
53
57
22
317

๔๘.๔๔
๕๓.๑๓
๓๙.๐๖
๓๑.๒๕
๓๔.๗๘
๓๙.๐๖
๔๓.๗๕
๘๒.๘๑
๘๙.๐๖
๓๔.๗๘

12
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน

จานวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ ๐

กลุ่มสาระการเรียน
รายวิชา

๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๖๔
๑๐๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ
ภาษาตํางประเทศ
รวม
ร้อยละ

๑

-

1.5

๒ ๒.๕

๓ ๓.๕

6 1 6 6 9
1 1 2 9 12
6 3 8 10 11
11 9 9 3 10
1 5 10 23 16
10 4 6 6 5
4 5 8 13 5
0 0 0 3 3
0 0 0 0 4
5 8 11 3 8
44 36 60 76 83

-

11
12
10
16
7
10
8
6
7
9
96

จานวน
นักเรียน ที่ ร้อยละของ
ได้ผล การ นักเรียนที่
เรียน เฉลี่ย ได้ระดับ ๓
๔ ระดับ ๓ ขึ้นไป
ขึ้นไป

25
27
16
6
2
23
21
52
53
20
245

ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ขึ้นไป
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษา

พลศึกษา

ศิลปะ

ภาษาตํางประเทศ
๕๗.๘๑

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปะ

๑๐๐

พลศึกษา

๙๕.๓๑

สุขศึกษา

๕๓.๑๓
๕๙.๓๘

สังคมศึกษา ฯ
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

๓๙.๐๖
๕๐
๕๗.๘๑
๗๙.๖๙
๗๐.๓๑

45
51
37
32
25
38
34
61
64
37
๔๒๔

๗๐.๓๑
๗๙.๖๙
๕๗.๘๑
๕๐
๓๙.๐๖
๕๙.๓๘
๕๓.๑๓
๙๕.๓๑
๑๐๐
๕๗.๘๑
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๖. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-NET)
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา
ระดับโรงเรียน

ภาษาไทย
๔๓.๔๖

ภาษาอังกฤษ
๒๕.๐๐

คณิตศาสตร์
๑๙.๐๐

วิทยาศาสตร์
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

แผนภูมิแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิน
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562
ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)

ระดับประเทศ

๔๖.๕๗ ๔๘.๒๙
๔๔.๗๙
๔๓.๔๖

๓๐.๔๕

๒๘.๐๖
๒๗.๗๔
๒๕.๐๐

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๒๒.๘๑ ๒๖.๓๐
๒๒.๑๒
๑๙.๐๐

คณิตศาสตร์

๓๐.๘๒ ๓๒.๒๘
๓๐.๑๔
๒๘.๘๑

วิทยาศสตร์
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ร้อยละของผลต่าง
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายวิชา/ปีการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา
47.07
4๓.๔๖
-๓.๖๑
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

25.95

๑๙.๐๐

-๖.๙๕

วิทยาศาสตร์

32.29

๒๘.๘๑

-๓.๔๘

ภาษาอังกฤษ

25.17

25.๐๐

-๐.๑๗

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562
25.17

ภาษาอังกฤษ

๒๕.๐๐
32.29

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

๒๘.๘๑
25.95
๑๙.๐๐
47.07
๔๓.๔๖
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๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
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

แผนภูมิแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิน
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับโรงเรียน
๓๙.๗๙

ระดับจังหวัด

๔๒.๒๑
๓๗.๐๐

๓๓.๖๔

๓๒.๘๑

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)

ระดับประเทศ

๓๕.๗๐

๓๔.๒๕
๓๐.๖๘
๒๙.๒๐
๒๔.๐๔
๒๔.๗๗
๒๑.๖๕

๒๙.๒๐
๒๖.๒๙
๒๗.๑๓
๒๕.๔๑
๒๕.๔๑
๑๙.๖๑
๑๙.๗๑
๑๕.๑๑

ภาษาไทย

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ร้อยละของผลต่าง
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายวิชา/ปีการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา
36.33
๓๓.๖๔
-๒.๖๙
ภาษาไทย
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

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระหว่างปีการศึกษา 256๑ กับ ปีการศึกษา 256๒
ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

๒๕.๔๑
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมฯ

ภาษาไทย

28.08
๑๕.๑๑

17.67
๒๑.๖๓
22.25
๓๐.๖๘
31.67
๓๓.๖๔
36.33
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๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ
ที่
๑.

รายการ

จานวนนักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย
๒. จานวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง มอมเมา
เชํน สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
๓. จานวนนักเรียนที่มีความบกพรํองทางรํางกาย/เรียนรํวม
๔. จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๕. จานวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
๖. จานวนนักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ
๗. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
๘. จานวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐
๙. จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
๑๐. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต๎น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๑. จานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
กีฬาและนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร
๑๒. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง
๑๓. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๑๔. จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอก
โรงเรียน
๑๕. จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและบันทึกการสืบค๎นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่าเสมอ
๑๖. จานวนนั กเรียนที่ ผํานการประเมินความสามารถด๎านการสื่อสารตามที่
กาหนด ในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
๑๗. จานวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่กาหนด
ในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
๑๘. จ านวนนั ก เรี ยนที่ ผํ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ นตามความสามารถด๎ านการ
แก๎ปัญหาตามที่กาหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
๑๙. จ านวนนั กเรี ยนที่ ผํ านเกณฑ์ การประเมิ นตามความสามารถด๎ านการใช๎
ทักษะชีวิต ตามที่กาหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
๒๐. จ านวนนั กเรี ยนที่ ผํ านเกณฑ์ การประเมิ นตามความสามารถด๎ านการใช๎
เทคโนโลยี ตามที่กาหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
หมายเหตุ:ร๎อยละของนักเรียนทั้งหมด

จานวน
(คน)
๑๙๒

คิดเป็น
ร้อยละ*
๑๐๐

๑๙๒

๑๐๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๕๙
๒๒
๑๙๒

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๙๒
๑๙๒
๑๙๒

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๙๒

๑๐๐

๑๙๒

๑๐๐

๑๙๒

๑๐๐

๑๙๒

๑๐๐

๑๙๒

๑๐๐

๑๙๒

๑๐๐
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๘. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
รายการ
จานวน
๑. อาคารเรียน
2 หลัง
๒. อาคารประกอบ
๕ หลัง
๓. ห๎องน้า/ห๎องส๎วม
๗ หลัง
๔. สระวํายน้า
๐ สระ
๕. สนามเด็กเลํน
๑ สนาม
๖. สนามกีฬา
1 สนาม
๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๙.๑ สภาพชุ มชนรอบบริเ วณโรงเรียนมีลัก ษณะชนบท มี ประชากรประมาณ ๖,๑๐๗ คน บริ เวณ
ใกล๎เ คียงโดยรอบโรงเรียนอยูํใกล๎แหลํงเรี ยนรู๎ ได๎ รับการสํง เสริม สนับ สนุน จากชุ มชน ผู๎น าชุมชน องค์ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง แหํเทียนเข๎าพรรษา บุญบั้งไฟ และ
งานไหว๎พระธาตุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตาบลธาตุ
๙.๒ ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี ๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๓ โอกาสของโรงเรียนได๎รับความรํวมมือในด๎านตํางๆ จากชุมชน เชํน
- ประเพณีลอยกระทง
- การรณรงค์การเลือกตั้ง
- กีฬาภายใน
- งานไหว๎พระธาตุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตาบลธาตุ
- บุญบั้งไฟ
- แหํเทียนเข๎าพรรษา
-วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- ทาบุญตักบาตรโรงเรียน
- กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ
ข้อจากัด ผู๎ปกครองมีรายได๎ต่าต๎องเดินทางไปทางานตํางจัง หวัด มอบภาระดูแลนักเรียน
ให๎กับปู่ยําตายายหรือญาติ สํงผลให๎มีปัญหาด๎านการเรียนปัญหาสังคม และโรงเรียนขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยในการจัดการเรียนการสอน
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๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จัดสอนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยโรงเรียนได๎จัดสัดสํวนของสาระการเรียนรู๎และเวลาเรียนดัง
แสดง ในตาราง ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส๒๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา(กรีฑา)
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
ง๒๑๑๐๑ การอาชีพ ๑
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ
ท๒๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาไทย
ค๒๑๒๐๑ ทักษะคณิตศาสตร์ ๑
ว๒๑๒๐๑ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ๑
เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )
ค๒๑๒๐๓ คณิตคิดเร็ว ๑
ส๒๑๒๐๑ ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
พ๒๑๒๐๑ พลศึกษา(ฟุตบอล)
ศ๒๑๒๐๒ จิตกรรม ๑
อ๒๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑
ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์
ง๒๑๒๐๒ การปลูกพืชผักทั่วไป
ง๒๑๒๐๔ ชํางไม๎เครื่องเรือน
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๕ (๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๐๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๒๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒
พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒
ง๒๑๑๐๒ ออกแบบเทคโนโลยี
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ
ท๒๑๒๐๒ การอํานเพื่อการค๎นคว๎า
ค๒๑๒๐๒ ทักษะคณิตศาสตร์ ๒
ว๒๑๒๐๒ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ๒
เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )
ค๒๑๒๐๔ คณิตคิดเร็ว ๒
ส๒๑๒๐๒ ท๎องถิ่นศรีสะเกษของเรา
พ๒๑๒๐๒ พลศึกษา(หมากฮอส)
ศ๒๑๒๐๒ จิตกรรม ๒
อ๒๑๒๐๒ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒
ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์
ง๒๑๒๐๒ การปลูกพืชผักทั่วไป
ง๒๑๒๐๔ ชํางผลิตภัณฑ์หินล๎างหินขัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๐๐
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โครงสร้างหลักสูตรชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๓
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒
ส๒๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา(เซปักตะกร๎อ)
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓
ง๒๒๑๐๑ การอาชีพ ๑
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ
ท๒๒๒๐๑ เพลงและการละเลํนพื้นบ๎าน
ค๒๑๒๐๓ ทักษะคณิตศาสตร์ ๓
ว๒๒๒๐๑โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑
เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )
ค๒๒๒๐๑ โครงงานคณิตศาสตร์ ๑
ส๒๒๒๐๑ทวีปของเรา
พ๒๒๒๐๑ พลศึกษา(วอลเลย์บอล)
ศ๒๒๒๐๓ดนตรีสากลตามความถนัด
อ๒๒๒๐๑ภาษาอังกฤษรอบรู๎ ๑
ง๒๒๒๐๑ ชํางไฟฟ้าในอาคาร
ง๒๒๒๐๓ การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
ง๒๒๒๐๕การออกแบบและเทคโนโลยี ๑
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๐๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๒๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔
พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา(ฟุตซอล)
ศ๒๒๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๔
ง๒๒๑๐๒ ออกแบบเทคโนโลยี
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ
ท๒๒๒๐๒ การเขียนเชิงสร๎างสรรค์
ค๒๑๒๐๔ ทักษะคณิตศาสตร์ ๔
ว๒๒๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒
เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )
ค๒๒๒๐๒ โครงงานคณิตศาสตร์ ๒
ส๒๒๒๐๒ กฏหมายนํารู๎
พ๒๒๒๐๒ พลศึกษา(เปตอง)
ศ๒๐๒๐๔ ดนตรีไทยขับร๎องไทย
อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษรอบรู๎ ๒
ง๒๒๒0๒ ชํางเชื่อม
ง๒๒๒๐๔ การขยายพันธุ์พืช
ง๒๒๒๐๖ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๐๐
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โครงสร้างหลักสูตรชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๕
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๒
ส๒๓๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา(บาสเกตบอล)
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๕
ง๒๓๑๐๑ การอาชีพ ๑
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ
ท๒๓๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์กับการแก๎ปัญหา ๑
ว๓๒๒๐๑ ของเลํนเชิงวิทยาศาสตร์
หลากหลาย
เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )
ส๒๓๒๐๑ โลกของเรา
พ๒๓๒๐๑ พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
ศ๒๐๒๐๕ ดนตรีสากล-ขับร๎องสากล
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ๑
ง๒๓๒๐๑ ชํางอาหารไทย
ง๒๓๒๐๓ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ง๒๓๒๐๕ ชํางทาอิฐ
ง๒๓๒๐๗ หลักการขายเบื้องต๎น
ง๒๓๒๐๙ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑ (๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๐๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์๖
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์
ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๒๓๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖
พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา(ฟุตบอล)
ศ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๖
ง๒๓๑๐๒ ออกแบบเทคโนโลยี
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ
ท๒๓๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อความบันเทิง
ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์กับการแก๎ปัญหา ๒
ว๓๒๒๐๒ สนุกกับอิเล็คทรอนิค
เลือกเพิ่มเติม (เพิ่ม ๒รายวิชา )
ส๒๓๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
พ๒๓๒๐๒ พลศึกษา(แบดมินตัน)
ศ๒๐๒๐๘ นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน๒
ง๒๓๒๐๒ ชํางปูน
ง๒๓๒๐๔ การปลูกข๎าว
ง๒๓๒๐๖ ชํางซํอมจักรยานยนต์
ง๒๓๒๐๘ คอมพิวเตอร์ ๕
ง๒๓๒๑๐ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๐๐
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โครงสร้างหลักสูตรชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย๑
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์๑
ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว๓๑๑๐๒ เคมีพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๓ ชีววิทยาพื้นฐาน
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ไทย ๑
ง๓๑๑๐๑ การอาชีพ ๑
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์๑
พ๓๑๒๐๑ พลศึกษา(ฟุตบอล)
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอําน- เขียน ๑
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๑๒ .๐(๔๘๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๕(๑๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๔๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย๒
ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒
ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๓๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒
ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ไทย ๒
ง๓๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๑๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๒
ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์๒

(หน่วยกิต/ชม.)
๗.๐ (๒๘๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

ว๓๐๒๒๑ ฟิสิกส์ ๑
ว๓๐๒๓๑ เคมี ๑
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑
พ๓๑๒๐๒ พลศึกษา(วอลเลย์บอล)
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอําน- เขียน ๒
ง๓๑๒๐๔ ชํางปูน
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๖๐
๑๐

๑.๐(๔๐)
๘.๕ (๓๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)

๒๐
๒๐
๑๐
๖๔๐
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โครงสร้างหลักสูตรชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๓
ว๓๒๑๐๔ โลกและดาราศาสตร์
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
ส๓๒๑๖๓ ประวัติศาสตร์ ๓
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๒
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ง๓๒๑๐๑ การออกแบบและเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๒๒๐๑ การเขียน ๑
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์๓
ว๓๒๒๒๒ ฟิสิกส์ ๒
ว๓๒๒๓๒ เคมี ๒
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๒
พ๓๒๒๐๓ พลศึกษา(บาสเกตบอล)
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๘.๐ (๓๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๗.๕ (๓๐๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๔๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔
ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔
ส๓๒๑๖๔ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๓
ศ๓๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒
ง๓๒๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๒๒๐๒ การเขียน ๒
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์๔
ว๓๒๒๒๓ ฟิสิกส์ ๓
ว๓๒๒๓๓ เคมี ๓
ว๓๒๒๔๓ ชีวิทยา ๓
พ๓๒๒๐๔ พลศึกษา(แอโรบิกแดนซ์)
ง๓๑๒๐๓ ชํางตีเหล็ก
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๗.๐ (๒๘๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๘.๕ (๓๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๖๔๐
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โครงสร้างหลักสูตรชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๒
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕
ศ๓๓๑๐๑ ดนตรี ๑
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๑ วรรณคดีท๎องถิ่น
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์
ว๓๓๒๒๔ ฟิสิกส์ ๔
ว๓๓๒๓๔ เคมี ๔
ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๔
พ๓๓๒๐๕ พลศึกษา (แบดมินตัน)
ง๓๓๒๐๑ ระบบฐานข๎อมูล
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ
และการประกอบอาชีพ ๑
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๔.๐(๑๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๙.๐ (๓๖๐)
๐.๕(๒๐)
๒.๐(๘๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๕๘๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖
ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๒
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๒ ภาษากับวัฒนธรรม
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์
ว๓๓๒๒๕ ฟิสิกส์ ๕
ว๓๓๒๓๕ เคมี ๕
ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕
พ๓๓๒๐๖ พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส)
ง๓๓๒๐๒ การทาภาพเคลื่อนไหว
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตํอ
และการประกอบอาชีพ ๒
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

(หน่วยกิต/ชม.)
๔.๐(๑๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๙.๐(๓๖๐)
๐.๕(๒๐)
๒.๐(๘๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๖๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๕๘๐

 จานวนชั่วโมงที่จัดให๎กับนักเรียน เรียนทั้งปี เทํากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
 แผนการเรีย น/จุด เน๎นการพัฒ นานัก เรียนที่โรงเรียนเน๎นเป็ นพิเศษ ได๎ แกํ วิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร๎างรายวิชา ให๎ใช๎รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร๎างหลักสูตรของสถานศึกษา
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๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑.๑ ห๎องสมุดมีพื้น ที่ขนาด ๙๖ ตารางเมตร หนัง สือในห๎อ งสมุดมีจานวน ๒,๐๐๐ เลํม มีวารสาร/
หนั ง สื อ พิม พ์ใ ห๎บ ริก ารจานวน ๕ ฉบับ การสืบ ค๎น หนั ง สื อและการยื ม -คื น ใช๎ ระบบเครื่อ งคอมพิว เตอร์
ให๎บริการสืบค๎นเทคโนโลยีสารสนเทศในห๎องสมุด จานวน ๒ เครื่อง มีจานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎อ งสมุด (ในปี
การศึก ษาที่รายงาน) เฉลี่ย ๑๐๐ คน ตํอวัน คิดเป็น ร๎อยละ ๓๓ ของนัก เรียนทั้ ง หมด มีการให๎บริการ
ห๎องสมุดแกํ ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช๎บริการ เฉลี่ย ๒,๐๐๐ คน ตํอปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
๑๑.๒ ห๎องปฏิบัติการทั้งหมด ๔ ห๎อง จาแนกเป็น
๑. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๑ ห๎อง
๒. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ ห๎อง
๓. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๑ ห๎อง
๔. ห๎องอื่นๆ (ระบุ)ประชาสัมพันธ์
จานวน ๑ ห๎อง
๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จานวน ๕๐ เครื่องจาแนกเป็น
๑. ใช๎เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๔๐ เครื่อง
๒. ใช๎เพื่อให๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ๑๐ เครื่อง
โดยมีจานวนนักเรียนที่ใช๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีที่รายงาน) เฉลี่ย ๑๐๐ คน ตํอวันคิดเป็น
ร๎อยละ ๓๓ ของนักเรียนทั้งหมด
๓. ใช๎เพื่อสนับสนุนการบริหารโรงเรียนโพธิธ์ าตุประชาสรรค์(สานักงาน) จานวน ๕ เครื่อง
๑๑.๔ แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๑. ห๎องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๒. ห๎องรวมพลคนยุติธรรม
๓. ห๎องสหกรณ์
๑๑.๕ แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน
ที่

๑๐๐
๔๐
๑๐๐
สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.
๒.
๓.

ศูนย์สตรีบ๎านธาตุ
๔๐
วัดใกล๎โรงเรียน
๒๕
องค์การบริหารสํวนตาบลธาตุ
๕
๑๑.๖ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เชิญมา
ให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล

พระคุณเจ๎าวิสุทธิ์ ปุญโญภาส
นางเลียม
ทองดอนพุํม
นายชา
พิมพ์ทอง
นางสุบัลย์
กลิ่นถือศิล

ให้ความรู้เรื่อง

ด๎านพระพุทธศาสนา
ด๎านการทอผ๎ามัดหมี่
ด๎านการจักสาน
ด๎านการทอผ๎าขิด

จานวนครั้ง/ปี

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
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๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๒.๑ ผลงานดีเดํน
ประเภท
ระดับรางวัล/ซื่อรางวัลที่ได๎รับ/วันที่ได๎รับ
ครู
๑. นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
รางวัลครูดีเดํนประจาอาเภอวังหิน
๒. นางสีดา ดอนเหลือม
รางวัลครูดีเดํนประจาอาเภอวังหิน
๓. นางอารยานี บุญจูง
รางวัลครูดีเดํนประจาอาเภอวังหิน
๔. นางชญาภา บุญมีวิเศษ
รางวัลครูดีเดํน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
รางวัลครูดีเดํน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
๕. นายพงศกรณ์ นามวงค์

หน่วยงานที่ให้
อาเภอวังหิน
อาเภอวังหิน
อาเภอวังหิน
อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ

๑๒.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสาเร็จจนได๎รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอยํางการปฏิบัติ
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2562
เหรียญ
กิจกรรม (ช่วงชั้น)
ทอง วาดภาพระบายสี (สีน้า) (ม.4 5)
ทอง ประกวดเดี่ยวแคน (ม.1 - 3)
ทอง ประกวดเดี่ยวพิณ (ม.1 - 3)
ทอง ประกวดร๎องเพลงภาษาอังกฤษ
Singing Contest (ม.1 - 3)
ทอง กิจกรรมเลํานิทานภาษาอังกฤษ
(Story Telling) (ม.1 - 3)
ทอง ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
(ม.1 - 2)

กลุ่มสาระ
ศิลปะ

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน
นายชินวัตร ประจบ
นายบูรวิทชย์ เชิดชู
ศิลปะ
เด็กชายพิรัชย์ มังษา
ศิลปะ
เด็กชายยศวริศ ศรียงยศ
ตํางประเทศ เด็กชายวิธวัตร์ หํอทรัพย์

ผู้ฝึกสอน
นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ

คะแนน
83.00

นายนายสิทธิโชค ชาญชิตร
นายนายสิทธิโชค ชาญชิตร
นางอารยานี บุญจูง

81.00
80.70
83.20

ตํางประเทศ เด็กชายณฐวุฒิ แสน
ประสิทธิ์
คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปุณยพร วิเชียร
เด็กหญิงนารีรัตน์ มังษา
เด็กชายสุจิตรา พรมพุ๎ย

นางรัชนี ภูลสวัสดิ์

81.00

นางสีดา ดอนเหลือม
นางสีดา ดอนเหลือม

83.00

เด็กชายรัฐภูมิ พรรณา
เด็กหญิงศรีวราภรณ์ ชินชัย
เด็กหญิงสุวรรณกาญจน์
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ชัย
เด็กชายอดิศักดิ์ เปลํงปลั่ง
เด็กชายสุธรรม ขมิ้นแก๎ว

นางสมบัลย์ แก๎วงาม
นายเกษมศิริ มีทอง

88.00

นายเกษมศิริ มีทอง
นายสมบัลย์ แก๎วงาม

86.00

ทอง

ประกวดโครงงานการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (ม.1 - 2)

การงาน
อาชีพฯ

ทอง

ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎
(ม.1 - 2)

การงาน
อาชีพฯ

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
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เหรียญ
กิจกรรม (ช่วงชั้น)
ทอง ตอบปัญหาด๎านสุขภาพ (ม.4 - 6)

กลุ่มสาระ
ชื่อผู้เข้าแข่งขัน
สุขศึกษาฯ นางสาวศิริรัตน์ บุญสํง
นายทินภพ พิมพ์ทอง
ทอง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 6) วิทยาศาสตร์ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหนัก
นายอภิรักษ์ เผดิม
นางสาวนฤมล สลุงอยูํ
ทอง ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.1 - 3)
สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงประภาพร เกสร
เด็กหญิงสภัสสรา พันธะพัฒน์
ทอง ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.4 - 6)
สังคมศึกษาฯ นางสาวสุกัญญา ศรชัย
นางสาวสร๎อยสุดา พรรณา
ทอง ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กชายมงคล จรจันทร์
เด็กหญิงอมลวรรณ สุทธิเสน
เด็กชายอนิรุช ไชยยงยศ
ทอง ประกวดโครงงานภาษาไทย (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงธัญพิชชา ทัดแก๎ว
เด็กหญิงชลิตา กิ่งเกษณ
เด็กหญิงปรียานุช บุญทัน
ทอง ประกวดโครงงานภาษาไทย (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวอารยา พิมพ์ทอง
นางสาววราภรณ์ รัตนวัน
นางสาวทิพยวรา บุญหนัก
เงิน วาดภาพระบายสี (สีน้า) (ม.1 - 2)
ศิลปะ
เด็กชายธนพัฒน์ สมคิด
เด็กชายนพัสพร ตราภูมิ
เงิน กิจกรรมเลํานิทานภาษาอังกฤษ (Story ตํางประเทศ นางสาวรัชดาภรณ์ วิลัย
Telling) (ม.4 - 6)
เงิน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงนิจวรีย์ มังษา
เด็กชายอนันต์ หินกล๎า
เด็กหญิงนภาพร วิชัย
เงิน งานประดิษฐ์จากใบตอง (ม.1 - 5)
การงาน นายเฉลิมชัย สาระพล
อาชีพฯ
เด็กหญิงมุฑิตา พิมพ์ทอง
เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง

ผู้ฝึกสอน
นางธมณ ชมภูวงค์

คะแนน
82.00

นางจิราธร มูลเสนา
นางจิรัสยา สนิทรัมย์

96.00

นายสุริยกันต์ ศรีผุยทวีโชค
นางไพบูลย์ ดาวเรือง
นางชญาภา บุญมีวิเศษ
นางชญาภา บุญมีวิเศษ
นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง
นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง

83.00

เงิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นางสาวพนิดา ไชยสาร
นางสาวสุวนันท์ อุทัยแพน
นางสาวพรธิดา พิมพ์ทอง
เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.1 - 2)
วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงพัดสราพร พิมพ์ทอง
เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.4 - 5)
วิทยาศาสตร์ นางสาวนันนภัส ตาแสง
เงิน ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ม.4 - 5) สังคมศึกษาฯ นายเอกสิทธิ์ อ๎วนพร
นายธนาศักดิ์ พันพะมํา
นายสุรศักดิ์ พิมพ์ทอง
เงิน คัดลายมือ (ม.1 - 2)
ภาษาไทย เด็กหญิงอุมากร มังษา
เงิน คัดลายมือ (ม.4 - 5)
ภาษาไทย นางสาวสุนิสา หารบุรุษ

84.00
85.67
85.67

นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ 81.16
นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก

81.14

นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ 77.00
นางอารยานี บุญจูง

74.00

นางสีดา ดอนเหลือม
นางสีดา ดอนเหลือม

72.00

นางสมบัลย์ แก๎วงาม
นายเกษมศิริ มีทอง

74.86

นางจิรัสยา สนิทรัมย์
นางจิราธร มูลเสนา

72.00

นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ 72.00
นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ 73.00
นายสุริยกันต์ ศรีผุยทวีโชค 73.00
นางไพบูลย์ ดาวเรือง
นางสาวจุฬารัตน์ แชํตัง
นางสาวจุฬารัตน์ แชํตัง

78.00
78.00
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เหรียญ
กิจกรรม (ช่วงชั้น)
ทองแดง ประกวดร๎องเพลงภาษาอังกฤษ
Singing Contest (ม.4 - 6)
ทองแดง คิดเลขเร็ว (ม.1 - 3)
ทองแดง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.1
- 2)
ทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.1 3)

กลุ่มสาระ
ชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ตํางประเทศ นายอธิวัฒน์ ทองปาน

ผู้ฝึกสอน
นางรัชนี ภูลสวัสดิ์

คะแนน
60.20

คณิตศาสตร์ เด็กชายเจษฎา บุตรชัย
วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาย
แก๎ว
เด็กหญิงธีร์วรา ทีใหญํ
เด็กหญิงเกตน์นิภา พรรณา
วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงบัณฑิตา ปิ่นหอม
เด็กหญิงศรัญญา กาทอง
เด็กหญิงนฤมล พรรณา

นางสีดา ดอนเหลือม
นายพงศกรณ์ นามวงค์
นางจิราธร มูลเสนา

60.00
60.00

นางพงศกรณ์ นามวงค์
นางจิรัสยา สนิทรัมย์

65.50

สรุปเหรียญรางวัล กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ปี 256๒
เหรียญ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ประเภทกีฬา
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา กระโดดสูงชาย
กรีฑา กระโดดไกลชาย
หมากฮอสไทย บุคคลหญิง

รุน่
12 ปี
12 ปี
12 ปี
12 ปี
12 ปี
12 ปี
12 ปี
18 ปี

ชื่อนักกีฬา
เด็กหญิงสิริยากร โยธิคาร์
เด็กหญิงสุภัทรา บุญหนัก
เด็กหญิงน้าฟ้า หอมทรง
เด็กหญิงฐิตาภา เสาโกมุท
เด็กหญิงมณฑิตา แสนเมือง
เด็กชายชิตชัย พิมพ์ทอง
เด็กชายเด็กชายมานพ พิมพ์ทอง
นางสาวมาริสา จันทร์หอม

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

กรีฑา วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร หญิง
กรีฑา กระโดดสูงหญิง
กรีฑา วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย
แบดมินตัน หญิงคูํ
แบดมินตัน หญิงคูํ
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง

12 ปี
12 ปี
12 ปี
12 ปี
12 ปี
14 ปี
12 ปี
18 ปี
18 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี

เด็กหญิงน้าฟ้า หอมทรง
เด็กหญิงฐิตาภา เสาโกมุท
เด็กหญิงสุภัทรา บุญหนัก
เด็กหญิงสิริยากร โยธิคาร์
เด็กหญิงมณฑิตา แสนเมือง
เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง
เด็กชายชิตชัย พิมพ์ทอง
นางสาวเกศรา กาทอง
นางสาวกาญจนา ฤทธิ์สาอางค์
เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณา
เด็กหญิงอุมากร มังษา
เด็กหญิงมุทิตา พิมพ์ทอง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญหนัก
เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง
เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง
เด็กหญิงนารีรัตน์ มังษา
เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญหนัก
เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณา

ผู้ฝึกสอน
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางชญาภา บุญมีวิเศษ
นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางสีดา ดอนเหลือม
นางสมบัลย์ แก๎วงาม
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
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เหรียญ
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

ประเภทกีฬา
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา กระโดดสูงหญิง
กรีฑา วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง
กรีฑา วิ่ง ๖๐ เมตร ชาย
แบดมินตัน หญิงคูํ
แบดมินตัน หญิงคูํ
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
ฟุตซอล ทีมหญิง
เปตอง หญิงคูํ
เปตอง หญิงคูํ
เปตอง หญิงเดี่ยว
เซปักตะกร๎อ ทีมหญิง
เซปักตะกร๎อ ทีมหญิง
เซปักตะกร๎อ ทีมหญิง

รุน่
14 ปี
14 ปี
12 ปี
14 ปี
12 ปี
14 ปี
14 ปี
14 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
18 ปี
12 ปี
12 ปี
18 ปี
16 ปี
16 ปี
16 ปี

ชื่อนักกีฬา
เด็กหญิงอุมากร มังษา
เด็กหญิงรัตนา พิมพ์ทอง
เด็กหญิงสิริยากร โยธิคาร์
เด็กหญิงอุมากร มังษา
เด็กชายมานพ พิมพ์ทอง
เด็กหญิงอทิตยา รักษาพันธ์
เด็กหญิงศรัญญา กาทอง
เด็กหญิงศรัญญา กาทอง
นางสาวกาญจนา ฤทธิ์สาอางค์
นางสาวณัฐธิดา ธรรมนิยม
นางสาวนารีรัตน์ อรรคบุตร
นางสาวรัชดาภรณ์ วิลัย
นางสาวสุวนันท์ คินขุนทด
นางสาวอารยา เผดิม
นางสาวศิริรัตน์ บุญสํง
นางสาวจุทามาส สิงห์หลอด
นางสาวรัชนีภรณ์ อ๎วนพร
นางสาวจันทกานต์ มังษา
เด็กหญิงชมพูํ สวรรณชัย
เด็กหญิงเกตน์นิภา พรรณา
นางสาวพัชราวดี พิมพ์ทอง
เด็กหญิงมุกทิตา มังสา
เด็กหญิงอรกนก เคลิ้มบุญงาม
เด็กหญิงดวงฤดี ยิ่งเชี่ยว

ผู้ฝึกสอน
นางธมณ ชมภูวงค์
นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางธมณ ชมภูวงค์
นางสมบัลย์ แก๎วงาม
นางสีดา ดอนเหลือม
นางสมบัลย์ แก๎วงาม
นางสมบัลย์ แก๎วงาม
นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
นายพงศกรณ์ นามวงค์
นายนายพงศกรณ์ นามวงค์
นายนายพงศกรณ์ นามวงค์
นายพงศกรณ์ นามวงค์
นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
นายพงศกรณ์ นามวงค์
นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
นางไพบูลย์ ดาวเรือง
นายธนวรรธน์ เขตสินบุญ
นางจิราธร มูลเสนา
นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง
นายพลเดช พิชย์ประเสริฐ
นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง

๑๓. โครงการ/กิ จ กรรมพิ เ ศษ ที่ ด าเนิ น การตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาฯลฯ ได้แก่
๑๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ด๎วย ICT Smart Education 4.0
๑๓.๒ โครงการสถานศึกษา พอเพียง
๑๓.๓ โครงการป้องกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดและ To be number one
๑๓.๔ โครงการพัฒนานักเรียนสูํความเป็นเลิศ
๑๓.๕ โครงการพัฒนา ๘ กลุํมสาระฯ
๑๓.๖ โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน
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๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา๒๕๖๑
ตามที่ โ รงเรี ย นโพธิ์ ธ าตุป ระชาสรรค์ ไ ด๎ด าเนิ นการประเมิ น คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖1 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทารายงานประจาปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเสนอตํอสาธารณชน เพื่อนาไปสูํ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแสดงในตาราง สรุปผลได๎ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย ระดับ
สรุปผลการ
คุณภาพ
ประเมิน
*
**
***
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ของเรียน
๗๑
ดี
บรรลุเป้าหมาย
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
๖๓
ดี
บรรลุเป้าหมาย
ดี
๑. นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียการสื่อสาร และการคิด ๖๓
บรรลุเป้าหมาย
คานวณ
๗๐
ดี
๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ
บรรลุเป้าหมาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
๕๕
ควร
๓. นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
บรรลุเป้าหมาย
๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๓. นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๔. นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม

๖๐

ปรับปรุง
ดี
บรรลุเป้าหมาย

๗๑

ดี

๖๐

ดี

๗๘
70
80
90
70

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพนักเรียนรอบด๎าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย
๔. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. โรงเรี ยนจัด สภาพแวดล๎อ มทางกายภาพและสัง คมที่เอื้อ ตํอการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๖. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๑. ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
๒. ครู ใ ช๎ สื่ อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํ ง เรี ยนรู๎ ที่ เ อื้ อ ตํ อ การ
เรียนรู๎
๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔. ครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ
๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได๎
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
*
๖๗
๗๐

ระดับ
สรุปผลการ
คุณภาพ
ประเมิน
**
***
ดี
บรรลุเป้าหมาย
ดี
บรรลุเป้าหมาย

๖๐
๗๐

ดี
ดี

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

๗๐
๗๐

ดี
ดี

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

๖๐

ดี

บรรลุเป้าหมาย

๘๐

ดี

บรรลุเป้าหมาย

๘๐

ดี

บรรลุเป้าหมาย

๘๐

ดี

บรรลุเป้าหมาย

๘๐
๘๐
๗๘

ดี
ดี
ดี

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
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ดี

บรรลุเป้าหมาย

จุดเด่น(S)
1. ด้านผลการจัดการศึกษา ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้าหนักสํวนสูง ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา สามารถเข๎ารํวมการแขํง ขันกีฬา กรีฑา เป็น
ตั ว แทนสถานศึ ก ษาในระดั บ จั ง หวั ด รู๎ จั ก ดู แ ลให๎ ค วามปลอดภั ย จากปั ญ หาทางเพศ ยาเสพติ ด ผู๎ เ รี ย นมี
สุนทรียภาพแสดงดนตรีพื้นบ๎านและสากล มีความซาบซึ้ง รับรู๎คุณคําทางอารมณ์ความรู๎สึกในสิ่ง ที่ดีง าม มี
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดี ของพํอแมํ เป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน บาเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม ชํวยเหลือผู๎อื่นและสํวนรวม มีความใฝ่รู๎ และเรียนอยูํอยํางตํอเนื่อง ศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกสถานศึกษา และผู๎เรียนคิ ดเป็นทา

32

เป็น มีความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณาญาณ
และสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต การแก๎ไขปัญหา และความขัดแย๎ง
ตํางๆ อยํางเหมาะสม ผู๎เรียนเป็นคนดีศรี โพธิ์ธ าตุ เป็ นอัตลั กษณ์ ที่บรรลุสอดคล๎องตามปรั ชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ คือ สุขภาพดี กีฬา
เดํน ตามจุดเน๎น และจุดเดํนที่กาหนด และมีโครงการพิเศษ คือ โครงการเกษตรอินทรีย์วิ ถีเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการต๎านยาเสพติดในสถานศึกษาที่สามารถป้องกันและแก๎ไขปัญหาในสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและ
พึงพอใจของชุมชน เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ เกิดแบบอยํางและสร๎างคุณคําตํอสถานศึกษาและชุมชน
รอบสถานศึกษา
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
บรรลุ เ ป้ า หมายของการจั ด การศึ ก ษาอยํ า งคุ๎ ม คํ า ตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดระบบบริหารมีความเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียน เน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย โดยแบํงงานเป็น ๔ ด๎าน คือ ด๎านงานวิชาการ ด๎านงานงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคล
และด๎ า นงานบริ ห ารทั่ ว ไป คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานปฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะบุ ในระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ การได๎มา จานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดารงตาแหนํ ง การพ๎นจาก
ตาแหนํง และการปฏิบัติหน๎าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมในการกาหนดเอกลักษณ์
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ให๎ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจาปี การจัดทาสาระหลักสูตร
และสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กทุกคนในเขตบริการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางทั่วถึง พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแล
เด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ สร๎าง
เสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนมีวาระการประชุมและแตํงตั้งที่ปรึกษา/คณะอนุกรรมการ และผู๎มีสํวน
รํวมมีความพึงพอใจในผลการดาเนินงาน ของสถานศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา
สะอาดถูกสุขลักษณะ สวยงาม และสํงเสริม พัฒนาเพื่อรักษาระดับมาตรฐานของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ แบบวัดแบบทดสอบ
ทุกภาคการศึกษา และนาผลการประเมิ นไปพั ฒนาครู แตํ ละคน อยํา งเป็น ระบบ ครูทุ กคนมี การก าหนด
เป้าหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน วิเคราะห์ข๎อมูล ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ และใช๎สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอน วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนามาใช๎ในการสอนซํอม/เสริมและพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนอยํางเป็นระบบ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายใน ตาม
หลั ก เกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน ที่ ค รอบคลุ ม การด าเนิ น งานตามกฏ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ก าหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาเป็ น เป้ าหมาย การพัฒ นาจั ดท าแผน
ด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา การจั ด การศึ ก ษา บริ ห ารจั ด การตามระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ก ากั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงาน
ประจาปี ที่เป็นการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง

33

จุดที่ควรพัฒนา
1. นักเรียนยังไมํได๎ใช๎ทักษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก๎ปัญหาและความคิด
สร๎างสรรค์ มุํงเน๎นการสอบและการศึกษาตํอมากกวําความรู๎ที่ใช๎ในการแก๎ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. จานวนบุคลากรไมํเพียงพอ และภาระงานของบุคลากรมีมาก
3. งบประมาณสนับสนุนไมํเพียงพอ
4. นักเรียนมีภาระงานมากเกินไป สํงผลให๎ผลงานที่ปรากฏออกมาบางครั้งไมํดีเทําที่ควร
5. สื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบันไมํสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทําที่ควร
6. พฤติกรรมของนักเรียนบางสํวนไมํเหมาะสมและไมํปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให๎ดีขึ้น
7. บางครอบครัวไมํมีเวลาในการอบรมสั่งสอนนักเรียน
8.นักเรียนบางคนไมํสนใจในการเรียนการสอน ทาให๎ไมํมีการพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ
9.ต๎องมีการสํงตํอข๎อมูลนักเรียนที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านตํางๆ ให๎กับครูที่จะชํวยสนับสนุน
สํงเสริม และพัฒนานักเรียนในด๎านนั้นๆ เพื่อให๎นักเรียนได๎ มีการพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเองอยําง
ตํอเนื่อง เชํน การสํงตํอข๎อมูลนักเรียนจาก ม.ต๎น ไป ม.ปลาย
10.นั ก เรี ย นชั้ น ม.6 ที่ สอบเข๎ า เรี ย นตํ อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได๎ แ ล๎ ว ไมํ มี แ รงจู ง ใจในการท า
แบบทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)
11.นักเรียนบางสํวนไมํเห็นความสาคัญของการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
12.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นยังไมํพบความถนัดของตนเอง เมื่อสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎น (ม.3) แล๎ว ไมํสามารถวางแผนการเรียนตํอได๎
ข้อเสนอแนะ
๑. ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาทางการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เรื่องทักษะการคิดสร๎างสรรค์จินตนาการ เพื่อให๎ผู๎เรียนสร๎างสรรค์ผลงานอยํางมีคุณภาพ
๒. การเรียนการสอนต๎องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาให๎มากขึ้น มีการวัดและการประเมินที่หลากหลายในการประเมินตามสภาพจริง
๓. ควรสํงเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น
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๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ ๑
ตัวบํงชี้ที่ ๒
ตัวบํงชี้ที่ ๓
ตัวบํงชี้ที่ ๔
ตัวบํงชี้ที่ ๕
ตัวบํงชี้ที่ ๖

นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
นักเรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประสิทธิผ ลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน๎นนัก เรียนเป็ น
สาคัญ
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนโพธิ์
ธาตุประชาสรรค์
ตัวบํงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยโรงเรียนโพธิ์ธาตุ
ประชาสรรค์และต๎นสังกัด

นาหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๙.๒๕
๙.๒๗
๘.๔๕
๘.๕๓
๙.๙๗
๙.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช๎
ดีมาก

๕.๐๐

๔.๘๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๖๑

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ ๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชา
สรรค์
ตัวบํง ชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น ๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
เอกลักษณ์ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํง เสริมบทบาทของ ๕.๐๐
๕.๐๐
ดีมาก
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
ตัวบํง ชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เพื่อ ๕.๐๐
๔.๐๐
ดี
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็น
เลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐
๘๓.๑๕
ดี
ผลรวมคะแนนประเมินโรงเรียนโพธิธ์ าตุประชาสรรค์ ๘๓.๑๕ คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
รับรอง
 ไมํรับรอง
ข้อเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์มีผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาอยูํ แตํโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
ควรมีการกากับ ติดตามนิเทศ อยํางจริงจังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยให๎
นักเรียนได๎ปฏิบัติโครงงาน สารวจและทดลอง พืช สัตว์ สิ่งของและเขียนรายงานการค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมเข๎าคํายทางวิชาการ และควรนาผลการนิเทศ ผลการ
ประเมินโครงการมาพัฒนานักเรียนอยํางตํอเนื่อง
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๑๖. การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ได๎นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง เป็นการ
นาเอากระบวนการที่สถานศึกษาต๎องดาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมี
แนวคิดการดาเนินงานที่นําสนใจและได๎รับการยอมรับอยํางแพรํหลาย เชํน กระบวนการพัฒนาโดยการใช๎
ข๎ อ มู ล อยํ า งชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) การจั ด การความรู๎ (Knowledge
Management) การสร๎า งเครือ ขํา ยการเรี ยนรู๎ (Learning Network) และการน าผลการประเมิน ไปใช๎
ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็นต๎น ซึ่งการนาแนวคิดเหลํานี้ไปดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่องของสถานศึกษา มิใชํเป็นการเพิ่มภาระงานที่มากขึ้น แตํเป็นการเสริมหรือสนับสนุนให๎
โรงเรียนมีระบบหรือวิธีการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นฐานในการขับเคลื่อนให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน

๑๗.การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑๗.๑ การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎จัดแบํง โครงสร๎างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบํงเป็น
ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ ผู๎บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบการพัฒ นาตามกระบวนการ PDCA และใช๎หลั กทศพิธราชธรรม (เชํน การพั ฒนาตามกระบวนการ
PDCA, SBMLD, เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ)และอธิบายการนามาใช๎ในบริบทของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
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๑๗.๒ ปรั ชญา วิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒ นา จุดมุ่ง หมายเพื่อ การพัฒนา
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญาของโรงเรียน
“นตถิ ปญญาสมา อาภา” แสงสวํางเสมอด๎วยปัญญา ไมํมี “นตถิ ปญญาสมา อาภา” แสงสวํางเสมอ
ด๎วยปัญญา ไมํมี
วิสัยทัศน์
“มุํงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาสูํความเป็นเลิศเน๎นคุณธรรม นาการกีฬา
เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีสํวนรํวม”
พันธกิจ
๑. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะด๎านวิชาการและการกีฬาสูํความเป็นเลิศ
๒. สํงเสริมและพัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. สํงเสริมการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท๎องถิ่น
๔. พัฒนาผู๎เรียนตามหลักคํานิยม ๑๒ ประการ
๕. สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยี
๗. บริหารสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ๑. พัฒนาและสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
กลุํมบริหารวิชาการ
ผู๎เรียน
โดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน
๒. พัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใฝ่รู๎มี
ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
๓. พัฒนาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู๎เรียนให๎ ๔. พัฒนาและสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อ
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน
เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
กลุํมบริหารวิชาการ
มีอัจฉริยภาพ
๕. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎
มาตรฐานสากล
๖. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีอัจฉริยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ๗. พัฒนาจัดสรรอัตรากาลังที่ขาดแคลน
กลุํมอานวยการ
ให๎เพียงพอ
กลุํมบริหารวิชาการ
บุคลากร
๘. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
๙. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มี
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ยุทธศาสตร์
๔. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมและ
พัฒนาการใช๎สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษาและแหลํง
เรียนรู๎

กลยุทธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎มีความ
กลุํมบริหารวิชาการ
สอดคล๎องกับความต๎องการท๎องถิ่น
กลุํมอานวยการ
๑๑. พัฒนาและสํงเสริมกระบวน การ
จัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
๑๒. พัฒนาสํงเสริมและพัฒนาการใช๎สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาแหลํง
เรียนรู๎
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
๑๓. พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
กลุํมบริหารวิชาการ
การนิเทศทางการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพ
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
๑๔. พัฒนานาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กลุํมบริหารงานทั่วไป
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษา
กลุํมบริหารวิชาการ
๗. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการ
๑๕. สํงเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช๎
กลุํมบริหารวิชาการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช๎โรงเรียน โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
กลุํมบริหารงานทั่วไป
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
(SBMLD)
กลุํมอานวยการ
(SBMLD)
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน
๘. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมศาสนา ๑๖. พัฒนาสร๎างความภาคภูมิใจในความ กลุมํ บริหารกิจการนักเรียน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เป็นท๎องถิ่นและคํานิยมความเป็นไทย
กลุํมบริหารวิชาการ
ท๎องถิ่น
กลุํมบริหารงานทั่วไป
กลุํมอานวยการ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ผู๎เรียนมีคุณภาพ
๒. ผู๎เรียนมีอัจฉริยภาพ
๓. บุคลากรมีคุณภาพ
๔. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
๕. โรงเรียนมีระบบการนิเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมเหมาะสมกับกลุํมสาระการเรียนรู๎
๖. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. โรงเรียนมีการบริหารสถานศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น(SBMLD)
๘. โรงเรียนได๎รวํ มกับชุมชนสํงเสริมศาสนา 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 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู๎ที่
เน๎ น ผู๎ เ รี ยนเป็ น ส าคัญ ตามศัก ยภาพของผู๎ เ รี ย น เป็ น ไปตามมาตรฐานและตัว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีทั้งการจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบโครงงาน
รูปแบบ Stem Education รูปแบบ Active leaning แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหา
เป็นหลัก ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นชํวงสุดท๎ายของการศึกษาภาคบังคับ
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎สารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง สํงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตน
มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร๎างสรรค์ และคิดแก๎ปัญหามีทักษะ ในการดาเนินชีวิต มีทักษะการ
ใช๎เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความสมดุลทั้งด๎า นความรู๎
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐาน ในการประกอบ
อาชีพ หรือการศึกษาตํอ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เน๎นการเพิ่มพูน
ความรู๎และทักษะเฉพาะด๎าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนแตํละคน
ทั้งด๎านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช๎วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง
สามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ มุํงพัฒนา
ตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู๎นา และผู๎ให๎บริการชุมชนในด๎านตํางๆนอกจากนี้
สถานศึกษาได๎ดาเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน โดยการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตามวัย
ของผู๎เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ คือ “มุํงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาสูํ
ความเป็นเลิศเน๎นคุณธรรม นาการกีฬา เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมี
สํวนรํวมและภายในปี 2565 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มุํงจัดการศึกษาให๎นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล๎อมนําอยูํ ผู๎เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสูํสังคม” และพันธกิจ ข๎อที่ 1 “สํงเสริม
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได๎แกํ “สุขภาพดี
ยิ้มงํา ย ไหว๎สวย” การจัดกิ จกรรมตามโครงการโรงเรี ยนคุณ ธรรม กาหนดคุณ ธรรม การจัดคํา ย
คุณ ธรรม จริย ธรรม ตามระดับ ชั้ น จัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนที่บู ร ณาการหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คํา นิยม 12 ประการและมารยาท การจัดกิจ กรรมโรงเรียนวิถีพุท ธ กิจกรรม
คุณธรรมนาชีวิต (สวดมนต์ทุกวันศุกร์) กิจกรรมจิตอาสา เชํน กิจกรรมยุว อาสา กิจกรรมลูกเสือจิต
อาสาและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา รํวมกิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลาย บริก ารจราจร และ
อื่นๆ และมีระบบการแนะแนวระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ นาภูมิปัญ ญาท๎องถิ่น
มารํวมพัฒนาหลักสูตร ได๎แกํ บายศรี เครื่องจักสานผักตบชวา สวนสมุนไพร สํงเสริมการออกกาลัง
กาย โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ให๎นักเรียนเลือกชนิดกีฬาที่ตนเองถนัดห รือสนใจ ให๎
นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกซ๎อมในชั่วโมงกิจกรรม และในเวลาหลังเลิกเรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎นักเรียน
และเยาวชนที่อยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน และสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการ
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พัฒนาทักษะอาชีพ เชํน การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎ างรายได๎ การแกะสลักผัก
ผลไม๎ การทาเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต๎น
ผลการดาเนินงาน ผลจากการประเมินการอํานการเขียน ผู๎เรียนมีความสามารถอํานออกเขียนได๎และ
อํานคลํอง ตามมาตรฐานการอํานในแตํละระดับชั้นอยูํในระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินการสื่อสาร
คิดคานวณ และคิดวิเคราะห์สามารถเขียนสื่อสารได๎อยูํในระดับดี มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
ผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถใช๎อินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล
ค๎นคว๎าเรียนรู๎สิ่งที่สนใจและสอดคล๎องกับบทเรียน นาความรู๎ที่ไ ด๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การทา
โครงงาน การจัดทาหนังสือเลํมเล็กสํงเสริมการอํานได๎ การประดิษฐ์ตามแนวทาง Stem Education
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนกาหนด ไมํมีนักเรียนที่ติด 0 ร มส นักเรียนเรียนจบ
หลักสูตรตามเวลาที่กาหนด มีทักษะการทางานรํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพสามารถจัดทาโครงงาน
ที่เป็นพื้นฐานด๎านอาชีพ เชํน การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลัก
ผักผลไม๎ การทาเครื่องดื่มสมุนไพร ผํานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมิ นภายนอกรอบสาม รายงานผลการทดสอบทางการศึ กษา ระดับ ชาติขั้ น
พื้นฐาน(O-NET) และ รายงานผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุก
ระดับ)
จุดเด่น 1) ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท๎องถิ่นสูงขึ้น
ทุกกลุํมสาระการเรีย นรู๎ และนัก เรีย นกล๎ าแสดงออก รํา เริง แจํม ใส สุข ภาพแข็ง แรง และเป็ นผู๎ มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู๎เรี ยนอํานหนังสือ ออกและอํานคลํอง รวมทั้ง สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได๎ทุกคน
สามารถใช๎ เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู๎ ไ ด๎ ด๎ วยตนเอง สํง ผลให๎ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของ
นักเรียนอยูํในระดับดีเยี่ยม
3) ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่ องความมีวินัย
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เชํน การเข๎าคิวขึ้นรถรับ-สํงนักเรียน เป็นต๎น
จุดที่ควรพัฒนา
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น (ผลการทดสอบO-NET) โดย
การรํวมมือกับทุกภาคสํวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรใช๎สื่อ และ
เทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ NEW DLTV, DLIT,
Padlet, คลังข๎อสอบจากเว็บไซต์ตํางๆ เชํน สทศ. ติวฟรีดอทคอม
2. การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการให๎ค รูเข๎ารับการพัฒนา เชํน
Boot camp การใช๎สื่อเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนการสอน
3. การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน๎นการ
ประเมิน โดยใช๎ข๎อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง
4. สํงเสริมนักเรียนจัดทาโครงงานเชิงบูรณาการด๎านคุณธรรม งานอาชีพเน๎นให๎ผู๎เรียนคิดเอง
ทาเอง โดยใช๎สื่อ แหลํงเรียนรู๎ การค๎นคว๎า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นตามหลักสูตร
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นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Good Practice) โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎จัด โครงการวิถีพุทธ วิถี
ไทย โดยขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ ประกอบด๎วย กิจกรรมมารยาทชาวพุทธ กิจกรรมน๎องไหว๎พี่
กิจกรรมสมาทานศีลไหว๎พระสวดมนต์ แผํเมตตา และ กิจกรรมสวดมนต์หมูํทานองสรภัญญะ
กิจกรรมวันสาคัญ ทาบุญตักบาตร และจัดการประกวดป้ายนิเทศ
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
5. สรุปผลการประเมินเพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาโครงการให๎สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสาคัญทางศาสนา
2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญตําง ๆ ทางพุทธศาสนา
3. นักเรียนดารงตนเป็นเยาวชนที่ดีของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. บุคลากรในโรงเรียนดารงตนอยูํในศีลธรรม เป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียนได๎
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู๎บริหารให๎การสนับสนุน สํงเสริม ในการดาเนินงานตามโครงการ
2. บุคลากรมีความรู๎และให๎ความรํวมมือในการดาเนินงานตามโครงการเป็นอยํางดี
3. ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมและให๎การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
บทเรียนที่ได้รับ
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนคิดดี ทาดี สํงผลให๎มี
คุณลักษณะที่ดี พร๎อมสูํการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติตํอไปในอนาคตได๎
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนานักเรียนด๎วยกิจกรรม โครงการตํางๆ ควรมีการเปรียบเทียบระหวํางเป้าหมายของ
กิจกรรมโครงการที่คาดหวัง กับความเป็นไปได๎และควรทารายงานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ตํอการพัฒนาของนักเรียนในด๎านตํางๆเพื่อเป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนาหรือตํอยอดกิจกรรมโครงการ
นั้นๆ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียน ได๎ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผํานมา โดยการศึกษา
ข๎อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรู ป
การศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น รํวมกันกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุ ท ธ์ ในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู๎ เ รี ย น ปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนาด๎านตํางๆ
ของสถานศึกษา รํวมทั้งให๎สอดคล๎องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรตําง ๆ และมอบหมายงานให๎แกํผู๎รับผิดชอบได๎ดาเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให๎บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว๎ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการและ
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กิจกรรมตํางๆ และสรุปผลการดาเนินงานอยํางตํอเนื่องโดยใช๎ รูปแบบการบริหารจัดการ อริยสัจ 4
Model
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาความ
ต๎องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น และ
สอดคล๎องกับ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการกาหนดมาตรฐานสถานศึกษา กาหนด
เป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความชานาญ ตามมาตรฐานตาแหนํง ข๎อมูลสารสนเทศมีความถูกต๎อง
ครบถ๎ ว น ทั น สมัย น าไปประยุ กต์ ใ ช๎ ไ ด๎ มี ก ารดาเนิ น งานอยํ า งเป็ น ระบบ และมี กิ จ กรรมพั ฒ นา
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ๎นผู๎เรียนให๎ใฝ่เรียนรู๎ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขํายอุปถัมภ์ สํงผลให๎สถานศึกษามีสื่อ และแหลํงเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
เชํ น การติ ด ตั้ ง คอมพิ ว เตอร์ PC พร๎ อ มชุ ด อุ ป กรณ์ ตํ อ พํ ว ง TV LCD คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ
ห๎องปฏิบัติการจานวน ๔๐ เครื่อง และติดตั้ง TV LCD และคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ตในห๎องเรียน จานวน
8 ชุด สามารถใช๎การได๎ดีทุกชุด ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ให๎ครบคลุมทั่วถึง ทั้งบริเวณโรงเรียน โดยติดตั้งทั้ง ระบบ LAN และระบบ Wifi จดโดเมนเว็บไซต์
โรงเรียน และมีหน๎าแฟนเพจของโรงเรียน ชื่อ กระดานขําวโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ เพื่อให๎ครู นักเรียน
ผู๎ปกครอง และประชาชนสามารถเข๎าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได๎งํายขึ้น สะดวกตํอการติดตํอ
ประสานงานและอานวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ ได๎มากขึ้น มีการใช๎ระบบกลุํมใน Face book ,
Google Drive และ Padlet มาใช๎ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียน ได๎จัดทาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุ ทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา ในการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู๎ เ รีย น และมี โครงการจั ดท าจั ด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นรูปธรรม
จุดเด่น
1) ผู๎บริหารมีความตั้งใจ มีความมุํมมั่น มีหลักการบริหาร สามารถเป็น แบบอยํางที่ดีในการ
ทางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้ง ใจ และมีความพร๎อมในการปฏิบัติตามหน๎าที่ ตาม
บทบาท
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ โรงเรียนได๎ใช๎เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เชํน การประชุมแบบมีสํวนรํวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุํ ม เพื่อให๎ทุก
ฝ่ายมีสํวนรํวมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิ รูป การศึก ษา ที่ มุํง เน๎น การพั ฒนาให๎ ผู๎เ รีย นมีคุ ณภาพ ตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และการจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได๎
ใช๎กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข๎อมูลมาใช๎เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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จุดที่ควรพัฒนา
1. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู๎เรียน
2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มี
ความเข๎ม แข็ง มี สํวนรํวมรับผิ ดชอบตํอผลการจัด การศึกษา และการขั บเคลื่อนคุณภาพการจั ด
การศึกษา
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์
การพัฒนา ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในขอบขํายภารกิจการบริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
3) เพื่อประหยัดการใช๎งบประมาณจัดซื้อกระดาษในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศให๎นักเรียนมี
สมรรถตามหลักสูตรด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี และคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ด๎านการใฝ่เรียนรู๎
ผลการพัฒนานวัตกรรม
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ ขอบขํายภารกิจการบริหารงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องตามระเบียบ เป็นระบบ ทันเวลา
2) ผู๎บริหารสามารถนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาได๎สะดวกรวดเร็วโดย
ใช๎ข๎อมูลจากชํองทางการสื่อสารจาก เพจเฟสบุ๏ค กระดานขําวโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
3) สามารถประหยัดงบประมาณการจัดซื้อวัสดุกระดาษ แล๎วนางบประมาณไปพัฒนาการ
จัดจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ครู บุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอีกหนึ่ง
รูปแบบที่นักเรียนให๎ความสนใจ และต๎องการเรียนรู๎ ทาให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการสมรรถนะด๎านการใช๎สื่อ
เทคโนโลยี และใฝ่เรียนรู๎เพิ่มขึ้น
จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม
1) เป็นเฟสบุ๏คที่ไมํมีคําใช๎จํายในการเชําเครือขําย
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนสามารถสื่อสารและเข๎าถึงเนื้อหาได๎ทุกที่ทุกเวลา ที่มี
การเชื่อมตํออินเตอร์เน็ต
4) เป็นเครื่องมือชํวยบริหารจัดการศึกษาที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณการบริหาร
จัดการได๎อยํางมีคุณภาพ
๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถพัฒนารูปแบบSite ของตนเองเป็นการ
สร๎างคุณลักษณะนิสัยการใฝ่รู๎ และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองได๎
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนมากขึ้น
2) ควรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มี
ความเข๎มแข็ง มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาความรู๎ ที่ตรง
กับความต๎องการของครู สอดคล๎องกับนโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์มีการจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(PLC) อยํางสม่าเสมอตํอเนื่องทุกสัปดาห์ ดังนี้
๑. การเข๎ารับการพัฒนาจากหนํวยงานต๎นสังกัด (องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ) :
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎เข๎ารับการอบรมและ
พัฒนา จากองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๑๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘0
๒. โรงเรียนโพธิ์ ธาตุ ประชาสรรค์ จัด การพัฒนาให๎ ครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กคน
ภายในสถานศึกษา จานวน 2 หลักสูตร ได๎แกํ โครงการการบูรณาการความรํวมมือเพื่อยกระดับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน (ประกันคุณภาพแนวใหมํ)
และ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
๓. การเข๎ารับการพัฒนา โดยครูและบุคากรสมัครใจเข๎ารับการอบรมจากหนํวยงานอื่นๆ
จานวน ๑๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘0 รวมหลักสูตรที่เข๎ารับการอบรมทั้ง หมด 6 หลักสูตร โดยครู
สมัครเข๎ารับการอบรมเองตามความสมัครใจ ซึ่ง เป็นหลักสูตรที่สามารถนาความรู๎มาปรับใช๎ในการ
เรียนการสอนได๎ ได๎แกํ การเข๎ารํวมการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองในวิชาที่สอน และ การเข๎ารับการ
อบรมการพัฒนาครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท๎องถิ่น จัดโดยกรมสํงเริมการปกครอง
ท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๔. ครูแกนนาเข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC ในโครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
บูรณาการความรํวมมือ เพื่อเรีย นรู๎รํวมกันพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่าเสมอตํอเนื่องทุกสัปดาห์
โดยจัดแบํงครูเป็นกลุํม จานวน 4 กลุํม ตามชั่วโมงการสอนที่วํางตรงกันเพื่อไมํให๎กระทบตํอเวลาเรียน
ของนักเรียน ให๎ครูได๎มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน หาแนวทางแก๎ปัญหาด๎านการ
เรียนเรียนและการทางานของนักเรียน โดยกลุํม 1 และ 2 จัด PLC ทุกวันจันทร์ กลุํม 3 และ 4 จัด
PLC ทุกวันอังคาร
ผลการดาเนินงาน
ครูมีความรู๎ ทักษะมีความมุํงมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับ
จาก การพัฒ นาตนเองมาใช๎ใ นการจัด กิจกรรมการเรีย นการสอนอยํ างหลากหลายสอดคล๎ องกั บ
หลักสู ตร ปัญหา และความต๎อ งการของผู๎เรี ยน โดยใช๎กระบวนการ PLC มาใช๎ ในการพัฒ นาตน
พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู๎เรี ยนทั้งด๎านความรู๎
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ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
ทาให๎ครูผู๎สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอความแตกตํางบุคคล มีการสอน
เสริมความรู๎ให๎ผู๎เรียนกลุํมปานกลางและกลุํมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผู๎เรี ยนกลุํมอํอน มีการใช๎สื่อ
เทคโนโลยี ที่ และน าภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่น มาบู ร ณาการในการจั ดการเรีย นรู๎ ใ นแตํ ล ะวิ ช า มีก ารวั ด
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริง ที่มุํง เน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎
ข๎อสอบจุดเน๎นจากสพฐ.(ข๎อสอบกลาง) เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน ครูทุกคนยัง มี
งานวิจัยในชั้นเรียนและนาผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการ
สอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนได๎จัดให๎ครูเข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC ในโครงการเสริมสร๎างความ
เข๎ ม แข็ ง บู ร ณาการความรํ ว มมื อ และได๎ จั ด ท าเอกสารบั น ทึ ก ชุ ม ชนแหํ ง การเรี ย นรู๎ วิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC)และแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการ
นาเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน และยังมีเอกสารการเดินเข๎ารับการอบรมเพื่อพัฒนาครู
จุดเด่น 1) ครูพัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีความตั้งใจ มุํงมั่น ในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มเวลาและ
ความสามารถ
2) ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง
3) ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
4) ครูจั ด กิจ กรรมให๎นั ก เรี ยนเรี ย นรู๎ การคิด ได๎ ปฏิ บัติ จ ริง ด๎ว ยวิ ธี การและแหลํ ง เรี ยนรู๎ ที่
หลากหลาย
5) ผลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ทุ ก คนได๎ รั บ การตรวจประเมิ น และค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ควรให๎คณะครูทุกคนได๎รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด๎านการทางานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ พร๎อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของบ๎านเมือง ให๎มี ความทันสมัย
ก๎าวทันตํอความเปลี่ยนแปลง ให๎เห็นเดํนชัดในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ยิ่งขึ้น เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความ
เข๎าใจเกี่ยวกับท๎องถิ่น รักในท๎องถิ่นสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได๎ นอกจากนี้ควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนรู๎จักประยุกต์ใช๎สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมํๆ ให๎มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ตํอการแสวงหาความรู๎ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
1. แบํงกลุํมยํอย กลุํมละ 6 – 8 คน
2. ให๎แตํละกลุํมคิดแนวทางแก๎ไขปัญหา 1 เรื่องจากประเด็นตํอไปนี้
2.1 ปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียน 1 เรื่อง/กลุํม
2.2 ปัญหาด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู หรือเทคนิควิธีการสอนที่ครูควร
พัฒนา 1 เรื่อง/กลุํม
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3. จัดทาโครงการ/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
ขั้นตอนที่ 1 Community สร๎างทีมครู
ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรียนรู๎
ขั้นตอนที่ 3 Reflection สะท๎อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ขั้นตอนที่ 5 Network Development สร๎างเครือขํายการพัฒนา
ขั้นตอนการนา PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
รวมกลุ่ม PLC

ค้นหาปัญหา/ความต้องการรวมกลุ่ม
PLC
ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา

แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ

นาไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตสอน

สะท้อนผล

นวัตกรรม/Best Practices

วิธีการ/นวัตกรรม
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Flow Chart ขั้นตอนการนารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. การรวมกลุํม PLC รวมกลุํมครูที่มีปัญหา/ความต๎องการเดียวกัน เชํน ครูกลุํมสาระ
เดียวกันครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต๎น
2. ค๎นหาปัญหา ความต๎องการ
2.1 รํวมกันเสนอปัญหา/ความต๎องการ
2.2 จัดกลุํมปัญหา
2.3 จัดลาดับความจาเป็นเรํงดํวน
2.4 เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณารํวมกัน
3. รํวมกันหาแนวทางในการแก๎ปัญหา
3.1 เรื่องเลําเร๎าพลัง/บอกเลําประสบการณ์ที่แก๎ปัญหาได๎สาเร็จ
3.2 ค๎นหาตัวอยําง/รูปแบบที่ประสบความสาเร็จ
3.3 รํวมตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก๎ปัญหา
4. ออกแบบกิจกรรมการแก๎ปัญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุํมเลือก
5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
นาเสนอกิจกรรมการแก๎ปัญหา ให๎ผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ที่มีประสบการณ์ให๎ข๎อเสนอแนะ
6. นาสูํการปฏิบัติ/สังเกตการณ์สอน
6.1 นากิจกรรมไปใช๎ในการแก๎ปัญหา
6.2 ผู๎สังเกตการณ์เข๎ารํวมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชํน การเยี่ยมชั้น
เรียน สังเกตการสอน เป็นต๎น
7. สะท๎อนผล
7.1 สรุปการนารูปแบบ/วิธีการ ในการนาไปแก๎ปัญหา
7.2 อภิปรายผลการแก๎ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1) ครูควรจัดกิจกรรมเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อยําง
หลากหลายและใช๎แหํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง
2) ครูควรจัดกิ จกรรมพัฒ นาผู๎เ รียนในระดับชั้น ม.1-ม.3 ให๎ส ามารถนาเสนอ อภิ ปราย
แลกเปลี่ยน เรียนรู๎อยํางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ได๎อยํางเหมาะสม
3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 ให๎มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีตํอ
ความเป็นไทย ไมํหลงใหลกับคํานิยมตํางชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให๎ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
4) ครูควรจัดการเรียนการสอนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให๎นักเรียนได๎คิดวิเคราะห์หาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ สื่อเทคโนโลยีให๎มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหลํง เรียนรู๎ จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการให๎อยูํใน
สภาพดี และพร๎อมใช๎งานเสมอ
5) ควรควรวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา
6) ครูควรนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
7) ครูควรให๎จ๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช๎ในการพัฒนาตนเอง
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น
1. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํง
สาร มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผล
และความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่ มีตํอตนเองและ
สังคม
2. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิด อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสูํการ
สร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม
3. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหา
และอุปสรรคตํางๆ ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ
เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎
ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล๎อม
4. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนา
กระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การ
ทางาน และการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และ
การรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
5. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก
และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎าน
การเรียนรู๎ การสื่อสาร การทางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลได๎ชัดเจนขึ้น
2. การสํงเสริมให๎ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เต็มศักยภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรโดยการสํงเข๎าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในงานที่ได๎รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นาไปใช๎และผลที่เกิดกับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
4. การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ของชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
2. การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA
3. การจัดสรรครูผู๎สอนให๎ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต๎องการและจาเป็น
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ส่วนที่ ๓
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สาหรับสถานศึกษา
ชื่อผลงาน (Best Practices) การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV
คาสาคัญ DLTV
๑. บทนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษา ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยเน๎น
ด๎านความรู๎ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู๎ ในเรื่องสาระความรู๎ให๎บูรณาการความรู๎และทักษะด๎านตําง ๆ ให๎
เหมาะสมสามารถนาความรู๎ไ ปปรั บใช๎ในการดาเนิ น ชีวิ ต มี คุณ ภาพชีวิ ตที่ดี อยูํในสัง คมอยํางเป็ นสุข เป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายที่ แท๎จริง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นการจัด
การศึกษา โดยใช๎กระบวนการดาเนินการที่เป็นระบบ ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพในทุก ด๎าน ทั้ง
ด๎านความรู๎ ความสามารถ เจตคติความประพฤติและคุณธรรมจริยธรรมโดยการนาความรู๎แนวคิดเทคนิ ค
กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งตํางๆที่เป็นเทคโนโลยีมาใช๎ในการศึกษา ซึ่ง มีการพัฒนาและออกแบบที่
สํงเสริมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพโดยผํานสื่อประสม
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ กรมสํงเริมการปกครอง
ท๎องถิ่น จึงได๎จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV ขึ้น
สภาพทั่วไป
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูสอนไมํตรงวิชาเอก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่า และนักเรียนใช๎เวลาวํางไมํเกิดประโยชน์โดยเลํนโทรศัพท์ทั้งในและนอกเวลาเรียน ดังนั้นทาง
งานวิชาการจึงจัด โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํ NEW DLTV เพื่อให๎
นักเรีย นใช๎ เวลาวําง และเวลาเรีย นให๎ เกิ ดประโยชน์สู ง สุด โดยให๎นั กเรีย นสือ ค๎น และเรี ยนรู๎ท างไกล ผํา น
ดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV
ลักษณะสาคัญหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อให๎นักเรียนใช๎เวลาวําง และเวลาเรียนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนักเรียนจะใช๎โทรศัพท์มือถือของ
ตนเองสืบค๎นและเรียนรู๎ทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1 เพื่อให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น โดยการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม
๓. เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนที่บ๎านได๎
๔. เพื่อแก๎ปัญหาครูสอนไมํตรงวิชาเอก
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในปีการศึกษา 2562 จานวน 1๙๒ คน ได๎เข๎ารํวม
โครงการร๎อยละ ๙๐
คุณภาพ
๑. นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๓. นักเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม
๔. โรงเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพ
2. แนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
สถานศึกษา
ผ่านดาวเทียม
การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ๔,๕,๖
มาตรฐานระดับสถานศึกษา
๑) วางแผน
๔ ข๎อ พื้นฐาน
มาตรฐานระดับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
๒) ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ๕ ข๎อ ผู๎บริหาร
๓) สรุป รายงานผล
๖ ข๎อ ครูนาไปปฏิบัติ
๔) พัฒนางาน
4 ข้อ พื้นฐาน
1. สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนและภายในห๎องเรียนต๎องสะอาดและเป็นระเบียบ
2. โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห๎องเรียนและจานวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให๎มีความสูง เหมาะสม
กับระดับสายตานักเรียน
3. บทบาทของครูต๎องเอาใจใสํ กากับดูแล ชํวยเหลือนักเรียนกํอนเรียน ระหวํางเรียนและหลังเรียน
4. นักเรียนต๎องมีสํวนรํวมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู๎พร๎อมกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล
ผู้บริหาร 5 ข้อจัดทา
1. ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องวางแผนการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ สํงเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียมอยํางจริงจังและอานวยความสะดวกให๎การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพและตํอเนื่อง
2. ผู๎ บริ ห ารสถานศึ ก ษาต๎ อ งจัด หาเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเทีย มและโทรทั ศ น์ ขนาดเหมาะสมกั บ
ห๎องเรียนและจานวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให๎มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน
3. ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องจัดหาคูํมือครูพระราชทาน สอนทางไกลผํานดาวเทียมสาหรับโรงเรียน
ปลายทาง
4. ผู๎บ ริห ารสถานศึก ษาต๎อ งเป็ น ผู๎น าด๎ วยความมุํง มั่น และน าพาครูทุ กคน ทุก ฝ่า ย ตระหนัก เห็ น
ความสาคัญและให๎ความรํวมมือดาเนินการอยํางจริงจังตํอเนื่อง
5. ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกห๎องเรียนอยํางสม่าเสมอ
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ครูนา 6 ข้อปฏิบัติ
1. ครูต๎องจัดสภาพห๎องเรียนให๎เหมาะสม เอื้อตํอการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู๎
2. ครูต๎องเตรียมการสอนลํวงหน๎า ทั้ง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใบงาน ใบความรู๎ และกิจกรรมเสริม ตามที่
คูํมือครูสอนทางไกลผํานดาวเทียมกาหนด รวมทั้งมอบหมายงานให๎นักเรียนเตรียมพร๎อมในการเรียนครั้งตํอไป
3. ครูต๎องรํวมจัดการเรียนรู๎ไปพร๎อมกับครูโรงเรียนต๎นทางและต๎องเอาใจใสํ กากับ ดูแล แนะนา
นักเรียนให๎ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง
4. ครูต๎องสรุปสาระสาคัญรํวมกับ นักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู๎สิ้นสุดลงและบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู๎หลังสอนทุกครั้ง
5. ครูต๎องวัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู๎สิ้นสุดในแตํละครั้ง แตํละหนํวยการเรียนรู๎ ทาให๎
ทราบวําผลการเรียนรู๎ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู๎หรือไมํ เพื่อปรับปรุงแก๎ไขตํอไป
6. ครู ต๎ อ งจั ด กิ จ กรรมสอนซํ อ มเสริ ม นอกตารางออกอากาศ เพื่ อ ชํ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ไ มํ บ รรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู๎หรือให๎ความรู๎เพิ่มเติมแกํนักเรียน
3. ผลลัพธ์/ผลการดาเนินการ
จากการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 มีการปฏิบัติอยํางตํอเนื่องเป็นเวลา 1 ปี คือปีการศึกษา256๒ มีผลสาเร็จในการ
ทากิจกรรมในระดับที่นําพอใจ
ผลที่เกิดตามเป้าหมาย
๑. นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์โดยการสืบค๎นและเรียนรู๎จากDLTV บนมือถือของตน
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากรู๎ชํองทางในการค๎นหาความรู๎ตามที่สนใจ
๓. นักเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม ถึงแม๎นนักเรียนไมํได๎มา
โรงเรียนก็สามารถเรียนรู๎เรื่องที่เพื่อนเรียนในวันนั้นๆได๎
๔. โรงเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพครูที่สอนไมํ
ตรงวิชาเอกก็สามารถสอนและเรียนรู๎ไปพร๎อมๆกับนักเรียนได๎
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู๎บริหารให๎ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
2. การมีสํวนรํวมของบุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
3. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ความพร๎อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู๎ปฏิบัติงานมีความพร๎อมและความตั้งใจที่นาประสบการณ์การทางานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ทางานอยํางตํอเนื่อง
6. กรมสํงเสริมการปกครองท๎องได๎ติดตามและประเมินผล
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
1. ทุกๆ ฝ่ายต๎องมีความมุํงมั่นที่จะแก๎ปัญ หาอยํางจริง จัง พร๎อมที่จะอุทิศตัวเองและเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และต๎องเปิดใจเข๎ารํวมรับฟัง คาแนะนาจากกลุํมPLC และนามาปรับใช๎กับการ
ทางานของตนเสมอ
2. ครูผู๎สอนต๎องขยันหมั่ นเพียรแสวงหาความรู๎และสื่อใหมํ ๆเพื่อนามาใช๎ในกระบวนการสอนให๎มี
ความ นําสนใจมากขึ้น
3. ผู๎เรียนต๎องมีความมานะอดทน มีความรับผิดชอบตํอภาระงานที่ได๎รับ
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6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
๑. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษและกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่นในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. การเผยแพรํ งานวิชาการและนักเรียนได๎รํวมกันเผยแพรํผลงาน และการจัดกิจกรรมตํางๆ
ดังนี้ การเผยแพรํในโรงเรียน
๓. โรงเรียนโพธิ์ประชาสรรค์ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
7. ภาคผนวก
1. ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียมรูปแบบใหมํNEW DLTV
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๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
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๓. รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)จากสานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก
- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- คาสั่งแตํงตั้งคณะทางาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ)
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
- เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐาน
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คาสั่งโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
ที่ ๓๕ / 256๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๒
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแหํ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก๎ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษา จัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันจะ
นาไปสูํการกาหนดให๎มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได๎มีการประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2561เพื่อให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งทาให๎เกิดความมั่นใจแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายวําการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐานการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่อให๎ การดาเนินการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษาดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย สร๎า งความ
เชื่อ มั่น ให๎แ กํผู๎มีสํว นเกี่ย วข๎อ งและสาธารณชนวํา สถานศึก ษาสามารถจัด การศึก ษาได๎อ ยํา งมีคุณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จึงแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. นายวิชิต ไตรสรณกุล
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายอภิศักดิ์ แซํจึง
รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ
3. นายดนัย วัฒนปาณี
ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ
4. นายปรีชา ศักดิวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ
5. นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู๎อานวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
6. นายวุฒิเดช ทองพูล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
7. นายอานาจ พรรณา
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
8. นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค
ศึกษานิเทศก์
มีหน้าที่ ให๎คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎ได๎
มาตรฐาน และดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย ตามวัตถุประสงค์
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1) นายพิทักษ์ โสตแก๎ว
ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.๒) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายกิจการ
กรรมการ
1.๓) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ กรรมการ
1.๔) นางไพบูลย์ ดาวเรือง
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายบริการ
กรรมการ
1.๕) นางจิราธร มูลเสนา
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
1.๖) นายพงศกรณ์ นามวงค์
ตาแหนํง หัวหน๎างานประกันฯ
กรรมการเลขานุการ
1.๗) นางธมณ ชมภูวงค์
ตาแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยความสะดวกให๎ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย
ตามวัตถุประสงค์
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2. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1) นางจิราธร มูลเสนา
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
4) นายพงศกรณ์ นามวงค์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๕) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖) นายสิทธิโชค ชาญชิตร
ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสีดา ดอนเหลือม
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายสุริยกัณห์ ศรีผุยทวีโชค
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
ตาแหนํง บุคลากรฯ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายเกษมศิริ มีทอง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นางอารยานี บุญจูง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางจิรัสยา สนิทรัมย์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางธมณ ชมภูวงศ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) นางไพบูลย์ ดาวเรือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายแสงชัย เตารัตน์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางชญาภา บุญมีวิเศษ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1) นางจิราธร มูลเสนา
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
4) นายพงศกรณ์ นามวงค์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๕) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖) นายสิทธิโชค ชาญชิตร
ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
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1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายเกษมศิริ มีทอง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นางอารยานี บุญจูง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางจิรัสยา สนิทรัมย์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางธมณ ชมภูวงศ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสีดา ดอนเหลือม
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายสุริยกัณห์ ศรีผุยทวีโชค
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
ตาแหนํง บุคลากรฯ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1) นางไพบูลย์ ดาวเรือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายแสงชัย เตารัตน์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางชญาภา บุญมีวิเศษ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายเกษมศิริ มีทอง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นางอารยานี บุญจูง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางจิรัสยา สนิทรัมย์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางธมณ ชมภูวงศ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1) นางไพบูลย์ ดาวเรือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายแสงชัย เตารัตน์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางชญาภา บุญมีวิเศษ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสีดา ดอนเหลือม
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายสุริยกัณห์ ศรีผุยทวีโชค
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
ตาแหนํง บุคลากรฯ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
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ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสีดา ดอนเหลือม
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายสุริยกัณห์ ศรีผุยทวีโชค
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
ตาแหนํง บุคลากรฯ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
1) นางจิราธร มูลเสนา
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
4) นายพงศกรณ์ นามวงค์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๕) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖) นายสิทธิโชค ชาญชิตร
ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสีดา ดอนเหลือม
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายสุริยกัณห์ ศรีผุยทวีโชค
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
ตาแหนํง บุคลากรฯ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1) นางไพบูลย์ ดาวเรือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายแสงชัย เตารัตน์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางชญาภา บุญมีวิเศษ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
1) นางจิราธร มูลเสนา
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
4) นายพงศกรณ์ นามวงค์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๕) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖) นายสิทธิโชค ชาญชิตร
ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสีดา ดอนเหลือม
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายสุริยกัณห์ ศรีผุยทวีโชค
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
ตาแหนํง บุคลากรฯ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายเกษมศิริ มีทอง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นางอารยานี บุญจูง
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางจิรัสยา สนิทรัมย์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางธมณ ชมภูวงศ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1) นางไพบูลย์ ดาวเรือง
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายแสงชัย เตารัตน์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางชญาภา บุญมีวิเศษ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง
ตาแหนํง ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1) นางจิราธร มูลเสนา
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
4) นายพงศกรณ์ นามวงค์
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๕) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖) นายสิทธิโชค ชาญชิตร
ตาแหนํง ครูอัตราจ๎าง
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อ มูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสีดา ดอนเหลือม
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๓) นายสุริยกัณห์ ศรีผุยทวีโชค
ตาแหนํง ครู
กรรมการ
๔) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก
ตาแหนํง ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์
ตาแหนํง บุคลากรฯ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัด ทามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เตรียมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
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3. ให๎ผู๎ที่รับผิดชอบแตํละประเด็นพิจารณาดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
3.1 ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.1 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.2
3.2 ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.2 ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.1
3.3 ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๔
3.๔ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๓
3.๕ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๕ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๖
3.๖ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.1.๖ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.1.๕
3.๗ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๑ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๒
3.๘ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๒ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๑
3.๙ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๔
3.๑๐ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 1.๒.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา 1.๒.๓
3.๑๑ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.1 ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๒
3.๑๒ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๒ ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.1
3.๑๓ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๔
3.๑๔ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๓
3.๑๕ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๕ ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๖
3.๑๖ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๒.๖ ประเมินประเด็นพิจารณา ๒.๕
3.๑๗ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.1 ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๒
3.๑๘ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๒ ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.1
3.๑๙ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๓ ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๕
3.๒๐ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๔ ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๓
3.๒๑ ผู๎ที่รับผิดชอบประเด็นพิจารณา ๓.๕ ประเมินประเด็นพิจารณา ๓.๔
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1) นางจิราธร มูลเสนา
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
1.๒) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายกิจการ
กรรมการ
1.๓) นางสมบัลย์ แก๎วงาม
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายอานวยการ กรรมการ
1.๔) นางไพบูลย์ ดาวเรือง
ตาแหนํง หัวหน๎าฝ่ายบริการ
กรรมการ
1.๕) นายพงศกรณ์ นามวงค์
ตาแหนํง หัวหน๎างานประกันฯ
กรรมการเลขานุการ
1.๖) นางธมณ ชมภูวงค์
ตาแหนํง หัวหน๎างานแผนงาน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
3. สรุปและจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท๎อนคุณภาพผู๎เรียนและผลสาเร็จ
ของการบริห ารจัด การศึก ษา ตามกรอบมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา นาเสนอรายงานตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานให๎ค วามเห็น ชอบ เผยแพรํร ายงานตํ อสาธารณชนและหนํ วยงานที่
เกี่ยวข๎อง
4. สํงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สํงองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรี สะเกษ ภายในวันที่
31 มีนาคม ของทุกปี
ขอให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ ที่รับผิดชอบให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไป
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ด๎วยความเรียบร๎อย และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
(นายพิทักษ์ โสตแก๎ว)
ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองทุํมศรีสาราญวิทยารักษาราชการในตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
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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
ประกาศเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คาชี้แจงกาหนดประกาศเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ ในระดับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ

เป้าหมาย
ดี
ดี
ดี

ระดับที่ 2 กาหนดตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายความสาเร็จ ในระดับประเด็นพิจารณาที่สอดคล้อง
และสะท้อนคุณภาพของประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน

รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ

สอดคล้องกับ
เครื่องมือ/
ประเด็นข้อที่
วิธีวัด
1. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอํานคายาก
1.1.1
- แบบบั น ทึ ก การอํ า นค าภาษาไทย
วิชาภาษาไทยได๎ อยูํในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- แบบประเมินการอํานร๎อยแก๎ว
2.ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเขียนตามคา
1.1.1
- แบบบั น ทึ ก การเขี ย นวิ ช าภาษาไทย
บอกวิชาภาษาไทย อยูํในระดับดี ขี้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
- แบบประเมินการเขียน
3. ร๎อยละ 55 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถใช๎
1.1.1
- แบบบั น ทึ ก ประโยคสนทนาพื้ น ฐาน
ภาษาอัง กฤษแนะนาตนเอง สถานศึกษา และสนทนา ในชีวิตประจ าวันได๎
ภาษาอังกฤษ
ระดับดี ขี้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษา
อังกฤษ
4. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได๎ระดับผลการ
1.1.1
- เอกสารสรุป ผลการเรียนของนักเรียน
เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
5. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 2 อธิบายหลักการ
1.1.2
- แบบประเมินชิ้นงาน
แนวคิด ขั้นตอนการทางาน โครงงาน ของตนเอง ได๎ ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้น
- แบบประเมินความ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์
ไป
- แบบประเมินการเขียนรายงาน
- แบบประเมินการจัดแสดงผลงาน
- แบบประเมินการอภิปราย
- แบบประเมิน ผลงาน
6. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สร๎างชิ้นงานได๎
1.1.3
- แบบประเมินชิ้นงาน
ระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
7. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถสืบค๎น
1.1.4
- แบบบันทึกการใช๎ห๎องคอมพิวเตอร์
ข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ด๎วยตนเอง
-แบบการลงทะเบียนขอใช๎รหัสWifi
-รายงานการเข๎าใช๎Wifiของนักเรียน
8. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถใช๎โปรแกรม
1.1.4
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
photoshopในการสร๎างผลงานPortfolio ระดับ 3 ขึ้นไป
9. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีระดับผลการ
1.1.5
- ประกาศผลการเรี ย นของนั ก เรี ย น
เรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวํา ระดับ 2.00 ขึ้นไป
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
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สอดคล้องกับ
เครื่องมือ/
ประเด็นข้อที่
วิธีวัด
10. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
1.1.5
- ผลการทดสอบระดับชาติ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา
(O-NET) 3 ปี
11. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
1.1.5
-ผลการทดสอบ LCT
ทดสอบLCT 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา
12. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จ บการศึกษา
1.1.6
- แบบรายงานการ ศึ ก ษาตํ อหรื อการ
สามารถทางานประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ทางาน
13. ร๎ อ ยละ 72 ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 มี ค ะแนน
1.2.1
- แบบส ารวจการเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมจิ ต
พฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
สาธารณะภายในและภายนอก
มีคํานิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและ
สถานศึกษา
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับคุณภาพดี ขึ้นไป
14. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รํวมกิจกรรมจิต
1.2.1
- แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
สาธารณะภายในและภายนอกสถานศึกษา อยํางน๎อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
ประสงค์
15. ร๎อยละ 82 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถแสดง
1.2.2
- แบบประเมินความสามารถแสดงดนตรี
ดนตรี นาฏศิลป์ประจาท๎องถิ่น และเห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวม
นาฏศิลป์ประจาท๎องถิ่น และเห็นคุณคํา
ในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ไทย รวมทั้ ง ภูมิปัญ ญาไทย ระดั บ
ของความเป็ น ไทย มี สํ ว น รํ ว มในการ
คุณภาพดีขึ้นไป
อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและประเพณี ไ ทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
16. ร๎อยละ 82 ของนักเรียนรํวมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และ
1.2.2
- แบบส ารวจการเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมวั น
วันสาคัญของชาติ อยูํในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
สาคัญตํางๆ
17. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไมํขัดแย๎ง และ
1.2.3
- แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย เชื้อชาติ
ประสงค์
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป
18. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถ
1.2.3
- แบบประเมินการทางานเป็นทีม
ในการทางานเป็นทีม สร๎างสรรค์ชิ้นงานได๎ อยูํในระดับคุณภาพปานกลางขึ้น
ไป
1๙. ร๎อยละ 92 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาวะทาง
1.2.4
- แบบประเมินภาวะสุขภาพตามเกณฑ์
รํางกาย น้าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อนามัย
๒๐. ร๎อยละ 92 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจิตสังคม ผําน
1.2.4
- แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
(E.Q.)
2๑. ร๎อยละ 92 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคะแนนแบบ
1.2.4
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํล ะชํวงวั ย
สามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่น
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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สอดคล้องกับ
เอกสาร/ หลักฐาน ร่องรอยการ
ประเด็นข้อที่
ปฏิบัติงาน
1. ร๎อยละ 62 ของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศ น์ และพันธกิจ ไว๎
2.1
- เป้าหมายของสถานศึกษา
อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน
- วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล และ
- พันธกิจของสถานศึกษา
ของต๎นสัง กัด รวมทั้ง ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสัง คมระดับดีขึ้นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา
2. ร๎อยละ 62 ของสถานศึกษาจัดทามาตรฐานและกาหนดคําเป้าหมาย
2.2
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของ
สถาน ศึกษา
- ประกาศกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ร๎อยละ 62 ของสถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของ
2.2
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี
การศึกษา
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรรมการ
- แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
- รายงานประจาปี (SAR)
4. ร๎ อ ยละ 62 ของสถานศึ ก ษาจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศได๎
2.2
- โครงสร๎างการบริหารงาน
ครอบคลุมภาระงานได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนนิเทศภายใน
- รายงานประจาปี (SAR)
5. ร๎อยละ 62 ของสถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

2.2

- บันทึกการประชุม
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- รายงานโครงการ
- บันทึกภาพถําย
- การสนองนโยบายการจัดการศึกษา
- ข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียน
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม (SWOT
Analysis)
- เป้าหมายกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
- โครงการ/งบประมาณ
- การนาแผนสูํการปฏิบัติ
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สอดคล้องกับ
เอกสาร/ หลักฐาน ร่องรอยการ
ประเด็นข้อที่
ปฏิบัติงาน
6. ร๎อยละ 62 ของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยําง
2.2
- บันทึกการประชุม
เป็นระบบอยํางน๎อย 1 ครั้ง / ภาคเรียน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ
- สรุปผลการปฏิบัติงาน
- รายงานโครงการ
- บันทึกภาพถําย
7. ร๎อยละ 62 ของสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถาน ศึกษาตาม
2.2
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
มาตรฐานการศึ กษาอยํ า งน๎ อ ย 1 ครั้ ง / ปี ก ารศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ข อง
- บันทึกการประชุม
สถานศึกษา
- แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน
- เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน
- ปฏิทินการดาเนินงาน
8. ร๎ อยละ 62 ของสถานศึก ษาจัด ทารายงานประเมิน คุณภาพภายใน
ประจาปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

2.2

- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- รายงานประจาปี (SAR)

9. ร๎อยละ 72 ของสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา
อยํางน๎อย 1 ครั้ง / ปีการศึกษา ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

2.3

- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- หลักสูตรสถานศึกษา

10. ร๎อยละ 72 ของครู เข๎ารํวมการประชุม ทางวิชาการ การอบรม การ
สัมมนา รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา 20 ชั่วโมง / ปีการศึกษา

2.4

- แบบสรุปการเข๎ารํวมประชุมทางวิชาการ
การอบรม การสัมมนาของครู

11. ร๎ อ ยละ 72 ของสถานศึ ก ษามี ส ภาพแวดล๎ อ มสะอาด สะดวก
ปลอดภัยและเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา

2.5

12. ร๎อยละ 72 ของสถานศึกษามีอาคารประกอบ ห๎องเรียน วัส ดุ
ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอเหมาะสมและถูกสุขลักษณะในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา
13. ร๎อยละ 72 ของสถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ภายในที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ของนักเรียนอยํางหลากหลายในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
14. ร๎อยละ 62 ของสถานศึกษามีการดาเนินงานด๎านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

2.5

- แบบสารวจสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
- แบบสารวจพื้นที่สีเขียวรํมรื่น สวยงาม
- แบบสารวจแสงสวํางบริเวณโดยรอบ
อาคาร
- แบบสอบถามการรักษาความสะอาด
ของอาคารและการจัดเก็บ ขยะ
- แบบสอบถามระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า และประปาที่เหมาะสม
- แบบสอบถามระบบป้องกันการ
บาดเจ็บและเสริมสร๎างความปลอดภัย
- ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู๎

2.5
2.6

- ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู๎
- คาสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
1. ร๎อยละ 82 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนคิดและปฏิบัติ
จริงรวมทั้งแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ นาเสนอผลงานและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที่
3.1

2. ร๎อยละ 82 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได๎
จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะสาหรับผู๎ที่มคี วามจาเป็นและต๎องการ
ความชํวยเหลือพิเศษ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

3.1

3. ร๎อยละ 82 ของครูจัดกิจกรรมทีส่ ํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ นาเสนอผลงานและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

3.1

4. ร๎อยละ 82 ของครู มีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎
อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

3.2

5. ร๎อยละ 82 ของครูนาแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

3.2

6. ร๎อยละ 82 ของครูสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

3.2

7. ร๎อยละ 80 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎
สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป

3.3

แหล่งข้อมูล
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
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รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ
8. ร๎อยละ 8๒ ของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด การเรียนรู๎
อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอน อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที่
3.4

9. ร๎อยละ 8๒ ของครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับจุดประสงค์ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

3.4

10. ร๎ อ ยละ 8๒ ของครู ให๎ ข๎ อ มู ล ย๎ อ นกลั บ แกํ นั ก เรี ย นเพื่ อ น าไปใช๎
พัฒนาการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

3.4

11. ร๎อยละ 8๒ ของครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีการประชุมแลก เปลี่ยน
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช๎ในปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ อยูํ
ในระดับคุณภาพดี ขึ้นไป

3.5

แหล่งข้อมูล
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
- บันทึกการประชุม
- รายงานการประชุม
- แบบติ ด ตามสะท๎ อ นปั ญ หา
แนวทางแก๎ปัญหา(plc)
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สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ  กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี
 ดีเลิศ
 ยอดเยี่ยม
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทา
ได้

62

65

ระดับค่าเป้าหมาย
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณ

1. แบบบันทึกการอํานคาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
2. แบบประเมินการอํานร๎อยแก๎วระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1
3. แบบบั น ทึ ก การเขี ย นวิ ช าภาษาไทย ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4. แบบประเมินการเขียน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. แบบบันทึกประโยคสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษา อังกฤษ
7. เอกสารสรุ ป ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 ใน กลุํ ม สาระ การ เรี ยน รู๎
คณิตศาสตร์

/

/

ไม่บรรลุ
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ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทา
ได้

72

73

62
62

62
62

72
72
7๒

7๓
75
70

62

62

๖๗

๖๘

ระดับค่าเป้าหมาย
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

ไม่บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหา

1.1.3 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1. แบบประเมินชิ้นงาน
2. แบบประเมินความ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์
3. แบบประเมินการเขียนรายงาน
4. แบบประเมินการจัดแสดงผลงาน
5. แบบประเมินการอภิปราย
6. แบบประเมิน ผลงาน
- แบบประเมินชิ้นงาน
1. แบบบันทึกการใช๎ห๎องคอม
พิวเตอร์
2. แบบการลงทะเบียนขอใช๎รหัสWifi
3. รายงานการเข๎าใช๎Wifiของนักเรียน
4. แบบประเมินผลงานนักเรียน

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1. คะแนนสอบ RT
2. คะแนนสอบ NT
3. คะแนนสอบ O-NET

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลังเป็นไป
ตามเกณฑ์สถานศึกษา
4. คะแนนสอบสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียน
- ผลการทดสอบ LCT
1.1.6 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ - แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการทางาน
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

/

/
/

/

-

-

/

/

/
/

/
/
-

/
/
-

-

/

/

/

/
-
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ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทา
ได้

72

74

/

/

82

83

/

/

72

72

/

/

92

92

/

/

๖๗

๖๘

บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
1.2.2 ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
1. แบบประเมิ น สามารถแสดงดนตรี นาฏศิ ล ป์
ประจาท๎องถิ่น และเห็นคุณคําของความเป็นไทย มี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
2. แบบประเมินกิจกรรม
1.2.3 การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
1. แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลากหลาย
2. แบบประเมินการทางานเป็นทีม
1.2.4 สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
1. แบบประเมินภาวะสุขภาพตามเกณฑ์อนามัย
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
3. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 น๎อยกวํา 2 ข๎อ
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 น๎อยกวํา 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 2 ข๎อ
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 2 ข๎อ
เป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 5 ข๎อ
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 3 ข๎อ
เป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 6 ข๎อ
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด

/

/

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 6 ข๎อ
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 4 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด

ไม่บรรลุ
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายที่ ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา สถานศึกษา
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอํานคา - แบบบันทึกการอํานคาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยากวิชาภาษาไทยได๎ อยูํในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ - แบบประเมินการอํานร๎อยแก๎ว
สถานศึกษา
2.นักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเขีย น - แบบบันทึกการเขียนวิชาภาษาไทย ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ตามค าบอกวิ ช าภาษาไทย อยูํใ นระดับ ดี ขี้ นไป ตาม 1
เกณฑ์ของสถานศึกษา
- แบบประเมินการเขียน
3. นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 มี ค วาม - แบบบันทึกประโยคสนทนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
สามารถใช๎ ภ าษาอั ง กฤษแนะน าตนเอง สถานศึ ก ษา - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษา อังกฤษ
และสนทนา ในชี วิต ประจ าวัน ได๎ ระดับ ดี ขี้น ไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได๎ระดับผล - เอกสารสรุป ผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
การเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ที่ 1 – 6 ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ขึ้นไป
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

72

74

/

/
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/

/
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/

/
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/

/
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/

/
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 น๎อยกวํา 2
ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จานวน 2 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จานวน 3
ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จานวน 4
ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.1 จานวน 4
ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์

ค่าเป้าหมาย
ที่
สถานศึกษา
กาหนด
(ร้อยละ)

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทาได้
(ร้อยละ)

7๒

7๓

7๒

7๒

7๒

7๓

/

/

7๒

7๓

/

/

ระดับค่าเป้าหมาย
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อธิบาย
1. แบบประเมินชิ้นงาน
หลักการทางานโครงงานของตนเองได๎ผลการ เรียน
2. แบบประเมินความ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์
ระดับ 2 ขึ้นไป
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อธิบายแนวคิด 1. แบบประเมินการเขียนรายงาน
การทางานโครงงานของตนเองได๎ผลการ เรียนระดับ 2 2. แบบประเมินการจัดแสดงผลงาน
ขึ้นไป
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อธิบายขั้นตอน 1. แบบประเมินการอภิปราย
การทางานโครงงานของตนเองได๎ผลการ เรียนระดับ 2 2. แบบประเมิน ผลงาน
ขึ้นไป
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

/
/

/
/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.2 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี
 ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด
(ร้อยละ)

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทาได้
(ร้อยละ)

ระดับค่าเป้าหมาย
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

๖๒

๖๒

/

/

๖๒

๖๒

/

/

๖๒

๖๒

/

/

๖๒

6๒

/

/

บรรลุ

ไม่บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วางแผน
- แบบรายงานขั้นตอนการสร๎างชิ้นงาน
กาหนดขั้นตอนการสร๎างชิ้นงานได๎ระดับดี ขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถลง - แบบสังเกตการจัดทาชิ้นงาน
มือปฏิบัติจัดทาชิ้นงานได๎ระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สร๎างชิ้นงาน - แบบประเมินชิ้นงาน
ได๎ระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.3 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี
 ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายที่ ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

ไม่บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถ - แบบบันทึกการใช๎ห๎องคอมพิวเตอร์
สืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต
- แบบการลงทะเบียนขอใช๎รหัส Wifi
- รายงานการเข๎าใช๎Wifi ของนักเรียน
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถ - แบบสรุปความรู๎ที่ได๎จากการสืบค๎น
สรุปความรู๎ที่ได๎จากการสืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเอง
3. นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 สามารถใช๎ - แบบประเมินผลงานนักเรียน
โปรแกรมphotoshopในการสร๎ างผลงานPortfolio
ระดับ 3 ขึ้นไป
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

๖๒

๖๒

/

/

๖๒

๖๒

/

/

๖๒

๖๒

/

/

๖๒

๖๒

/

/

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.4 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายที่ ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

ไม่บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีระดับผล - ประ ก าศผลก ารเรี ยน ขอ ง นั ก เรี ย น ระ ดั บ ชั้ น
การเรี ยนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวํ า มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ระดับ 2.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ - ผลการทดสอบระดับชาติ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตาม (O-NET) 3 ปี
เกณฑ์สถานศึกษา
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ -ผลการทดสอบ LCT
ทดสอบLCT 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

72

7๒

72

7๐

72

7๓

72

7๒

/

/

/

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

/
/
/

/
/

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.5 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี
 ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 6. มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

ไม่บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา - แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการทางาน
สามารถทางานประกอบอาชีพได๎
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา - แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการทางาน
สามารถศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นได๎
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา - แบบรายงานการทางานและศึกษาตํอ
สามารถทางานและศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

6๒

6๒

/

/

6๒

6๒

/

/

6๒

6๒

/

/

6๒

6๒

/

/

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.1.6 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ)
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นั กเรีย นระดั บชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 มีค ะแนน - แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
พฤติ ก รรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม เคารพในกฎกติกา มี คํา นิย มและจิ ตส านึ ก
ตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี ขึ้นไป
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไมํกระทา - แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การใดๆที่ ผิ ด ตํ อ หลั ก กฏหมาย จารี ต ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รํวมกิจกรรม - แบบสารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมจิตสาธารณะภายในและ
จิต สาธารณะภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา อยํ า ง ภายนอกสถานศึกษา
น๎อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

7๒

7๓

/

/

7๒

7๕

/

/

7๒

7๓

/

/

๗๒

7๔

/

/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.1 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 2.ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ)
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถแสดง - แบบประเมินความสามารถแสดงดนตรี นาฏศิลป์ประจา
ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ป ระจ าท๎ อ งถิ่ น และเห็ น คุ ณ คํ า ของ ท๎องถิ่น
ความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เห็นคุณคํ า - แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคําของความเป็นไทย
ของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และวิ ธี ก ารมี สํ ว นรํ ว มในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและ
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ระดับคุณภาพ ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ดีขึ้นไป
3. นักเรียนรํวมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา - แบบสารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญตํางๆ
และวันสาคัญของชาติ อยูํในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

8๒

8๓

/

/

8๒

8๓

/

/

8๒

8๓

/

/

8๒

8๓

/

/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.2 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด

108

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 3.การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ)
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นั กเรีย นระดั บ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-6 ไมํขั ดแย๎ ง - สมุดบันทึกความขัดแย๎งของนักเรียนภายในโรงเรียน
และยอมรับที่จะอยูํรํวมกัน บนความแตกตํางระหวํา ง
บุคคลในด๎านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี ระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี
- แบบประเมินการทางานเป็นทีม
ความสามารถ ในการทางานเป็นทีม สร๎างสรรค์ชิ้นงาน
ได๎ อยูํในระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไป
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ยอมรับผล
- ผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

7๒

7๒

/

/

7๒

7๒

/

/

7๒

7๒

/

/

7๒

7๒

/

/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.3 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร มูลเสนา และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 4. สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาวะ - แบบประเมินภาวะสุขภาพตามเกณฑ์อนามัย
ทางรํ า งกาย น้ าหนั ก สํ ว นสู ง และสมรรถภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจิตสังคม - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
ผํานการประเมิ นความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
3. นั กเรีย นระดั บชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 มีค ะแนน - แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แสดงออกอยํา ง
เหมาะสมในแตํ ล ะชํ ว งวั ย สามารถอยูํ รํ ว มกั บ คนอื่ น
อยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่น
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

9๒

9๒

/

/

9๒

9๒

/

/

9๒

9๒

/

/

9๒

9๒

/

/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 จานวน 1 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 จานวน 2 ข๎อ บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 จานวน 2 ข๎อ
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 ทั้ง 3 ข๎อ
และเป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ข๎อ 1.2.4 ทั้ง 3 ข๎อ
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด

112

สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์ แก๎วงาม และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ  กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี
 ดีเลิศ
 ยอดเยี่ยม
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์

ระดับค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทา
ได้

72

75

/

/

62

63

/

/

ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถาน 1. เป้าหมายของสถานศึกษา
ศึกษากาหนดชัดเจน
2. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
3. พันธกิจของสถานศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษา
2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ประกาศกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน
4. แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
5 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
6. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
7. รายงานประจาปี (SAR)
8. โครงสร๎างการบริหารงาน
9. บันทึกการประชุม
10. คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
11. แผนนิเทศภายใน

ไม่บรรลุ
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ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์

ระดับค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทา
ได้

1. คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
2. บันทึกการประชุม
3. หลักสูตรสถานศึกษา
- แบบสรุปการเข๎ารํวมประชุม ทางวิชาการ การอบรม การสัมมนา
ของครู
1. แบบสารวจสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
2. แบบสารวจพื้นที่สีเขียวรํมรื่น สวยงาม
3. แบบสารวจแสงสวํางบริเวณโดยรอบอาคาร
4. แบบสอบถามการรักษาความสะอาดของอาคารและการจัดเก็บ
ขยะ
5 แบบสอบถามระบบสาธารณู ป โภค ไฟฟ้ า และประปาที่
เหมาะสม
6. แบบสอบถามระบบป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร๎างความ
ปลอดภัย
7. ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎
8. สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู๎

72

75

/

/

72

73

/

/

72

73

/

/

2.6 จั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ - คาสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
สนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการ - แบบสารวจความพึงพอใจตํอการดาเนินงานด๎านระบบเทคโนโลยี
เรียนรู๎
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

62

65

/

/

๖๙

๗๑

/

/

ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุํมเป้าหมาย
2.4 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให๎ มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จั ด สภาพแวดล๎ อ มทางกายภาพและ
สั ง คมที่ เ อื้ อ ตํ อ การจั ด การเรี ย นรู๎ อ ยํ า งมี
คุณภาพ

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 2 ข๎อ ไมํชัดเจนและ
ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษา
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับตามที่เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นแบบอยํางได๎

115

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์ แก๎วงาม และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ)
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎อง - เป้าหมายของสถานศึกษา
กับ บริ บ ทของสถานศึ กษา ความต๎อ งการของชุม ชน
ท๎ อ งถิ่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
นโยบายของรัฐบาล และของต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
2. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎อง - วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
กับ บริ บ ทของสถานศึ กษา ความต๎อ งการของชุม ชน
ท๎ อ งถิ่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
นโยบายของรัฐบาล และของต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา

7๒

7๕

/

/

7๒

7๕

/

/

ไม่บรรลุ
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ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ)
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

3. สถานศึกษามีพันธกิจ ไว๎อยํางชัดเจน สอดคล๎องกับ - พันธกิจของสถานศึกษา
บริ บ ทของสถานศึ ก ษา ความต๎ อ งการของชุ ม ชน
ท๎ อ งถิ่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการศึ ก ษาแหํ ง ชาติ
นโยบายของรัฐบาล และของต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

7๒

7๓

/

/

7๒

7๕

/

/

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

ไม่บรรลุ

117

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์ แก๎วงาม และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. สถานศึกษาจัดทามาตรฐานและกาหนดคําเป้าหมาย - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาในระดับดี - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา
- ประกาศกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา
- ประกาศกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา
- ประกาศกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน

62

65

/

/

ไม่บรรลุ
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ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

2. สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของ - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาที่มุํง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา - เป้าหมายมาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษา
- ประกาศกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. สถานศึ ก ษาจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศได๎ - โครงสร๎างการบริหารงาน
ครอบคลุมภาระงานได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ - บันทึกการประชุม
สถานศึกษา
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนนิเทศภายใน
- รายงานประจาปี (SAR)
4. สถานศึ ก ษาด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด - บันทึกการประชุม
การศึกษาของสถานศึกษาได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ - คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- รายงานโครงการ
- การสนองนโยบายการจัดการศึกษา
- ข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียน
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม (SWOT Analysis)
- เป้าหมายกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
- โครงการ/งบประมาณ
- การนาแผนสูํการปฏิบัติ

62

63

/

/

62

63

/

/

62

63

/

/

ไม่บรรลุ

119
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

5. สถานศึ ก ษาติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา - บันทึกการประชุม
อยํางเป็นระบบอยํางน๎อย 1 ครั้ง / ภาคเรียน ตาม - คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
เกณฑ์ของสถานศึกษา
- เครือ่ งมือติดตามตรวจสอบฯ
- สรุปผลการปฏิบัติงาน
- รายงานโครงการ
- บันทึกภาพถําย

62

63

/

/

6. สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถาน ศึกษาตาม - คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
มาตรฐานการศึกษาอยํางน๎อย 1 ครั้ง / ปีการศึกษา - บันทึกการประชุม
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
- แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน
- เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน
- ปฏิทินการดาเนินงาน
7. สถานศึกษาจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน - คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ประจาปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา - บันทึกการประชุม
- รายงานประจาปี (SAR)
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

62

63

/

/

62

63

/

/

62

63

/

/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-4 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 5-6 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 7 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 7 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 7 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

121

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์ แก๎วงาม และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 256๓
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพนักเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - หลักสูตรสถานศึกษา
อยํ า งน๎ อ ย 1 ครั้ ง / ปี ก ารศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ข อง
สถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษารํวมปรับปรุงหลักสูตร - แบบสารวจการเข๎ารํวมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึ ก ษาอยํ า งน๎ อ ย 1 ครั้ ง / ปี ก ารศึ ก ษา ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา
3. หลักสูตรสถานศึกษามีความครอบคุมเนื้อหาสาระ - แบบสอบถาม
และเป็นไปตามต๎นสังกัดกาหนด
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

7๒

7๕

/

/

7๒

7๕

/

/

7๒

7๕

/

/

7๒

7๕

/

/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

123

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์ แก๎วงาม และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. ครู เ ข๎า รํวมการประชุม ทางวิชาการ การอบรม การ - แบบสรุปการเข๎ารํวมประชุมทางวิชาการ การอบรม การ
สัมมนา รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา 20 ชั่วโมง / ปีการศึกษา สัมมนาของครู
2. ครู เ ข๎า รํวมการประชุม ทางวิชาการ การอบรม การ - แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
สัมมนา แล๎วได๎นาความรู๎ที่ได๎มารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กันในโรงเรียน
3. สถานศึ ก ษาได๎ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาครู ขึ้ น ภายใน - แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาครูประจาปี
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร อยํางน๎อยปีละ
๑ ครั้ง
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

7๒

7๒

/

/

7๒

7๓

/

/

7๒

7๓

/

/

7๒

7๓

/

/

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

125

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์ แก๎วงาม และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
ค่าเป้าหมายที่ ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
บรรลุ
ไม่บรรลุ
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. สถานศึ ก ษามี ส ภาพแวดล๎ อ มสะอาด สะดวก
ปลอดภั ยและเอื้อ ตํ อการจั ดกิ จกรรมการเรี ย นรู๎ ใ น
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาสถานศึกษา
มีสภาพแวดล๎อมสะอาด สะดวก ปลอดภัยและเอื้อ
ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในระดับดีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา

- แบบสารวจสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎
- แบบสารวจพื้นที่สีเขียวรํมรื่น สวยงาม
- แบบสารวจแสงสวํางบริเวณโดยรอบอาคาร
- แบบสอบถามการรักษาความสะอาดของอาคารและการ
จัดเก็บขยะ
- แบบสอบถามระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และประปาที่
เหมาะสม
- แบบสอบถามระบบป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร๎าง
ความปลอดภัย
2. สถานศึกษามีอาคารประกอบ ห๎องเรียน วัสดุ - ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎
ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอเหมาะสมและถูกสุขลักษณะใน - สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

72

73

/

/

72

73

/

/
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ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
ค่าเป้าหมายที่ ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
บรรลุ
ไม่บรรลุ
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

3. สถานศึ ก ษามี แ หลํ ง เรี ย นรู๎ ภ ายในที่ เ อื้ อ ตํ อ การ - ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎
เรียนรู๎ของนักเรียนอยํางหลากหลายในระดับดีขึ้นไป - สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาสถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎
ภายในที่ เ อื้ อ ตํ อ การเรี ย นรู๎ ข องนั ก เรี ย นอยํ า ง
หลากหลายในระดั บ ดี ขึ้ น ไป ตามเกณฑ์ ข อง
สถานศึกษา
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

72

73

/

72

7๓

/

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

/

/

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์ แก๎วงาม และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู๎
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
(ร๎อยละ)
(ร๎อยละ) กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. สถานศึกษามีการดาเนินงานด๎านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในระดั บ ดี ขึ้ น ไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในโรงเรียนได๎รับ
ความพึงพอใจในระดับดี จากผู๎ใช๎บริการ

- คาสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

6๒

6๕

/

/

- คาสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

6๒

6๕

/

/

3. สถาน ศึ ก ษาได๎ ก าร พั ฒ น าระ บบเทคโนโลยี - คาสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
สารสนเทศภายในโรงเรียนให๎ทัน สมัยและครอบคลุ ม - แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎บริการ
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

6๒

6๕

/

/

6๒

6๕

/

/

ไม่บรรลุ

128
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

129

สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ: ระดับคุณภาพ  กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี
 ดีเลิศ
 ยอดเยี่ยม
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ระดับค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
สถานศึกษาทาได้ ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ 1. แผนการจัดการเรียนรู๎
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ใน .2 แบบประเมินผลงาน
ชีวิตได๎
3 แบบบันทึก
4 แบบสัมภาษณ์
5 แบบสอบถาม
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํง 1 แบบสารวจการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
เรียนรู๎
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3 แผนการจัดการเรียนรู๎
4 แบบตรวจสอบรายการ
5 แบบประเมินผลงาน
6 แบบบันทึก
7 แบบสัมภาษณ์
8 แบบสอบถาม

82

83

/

/

82

84

/

/

ไม่บรรลุ

130

ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์

ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา
กาหนด

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทาได้
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83

/

/

82

85

/

/

82

83

/

/

82

๘๔

/

/

บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

1. แบบสอบถามครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน๎นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรัก เด็ก เด็กรักที่ จะเรีย นรู๎ สามารถเรียนรู๎ รํวมกัน อยํางมี
ความสุข
2. แผนการจัดการเรียนรู๎
3. แบบตรวจสอบรายการ
4. แบบประเมินผลงาน
3.4 ตรวจสอบและประเมิน ผู๎ เ รี ยนอยํ า ง 1. แบบสอบถามครูเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
เรียนรู๎มีความเหมาะสม
2. แผนการจัดการเรียนรู๎
3. แบบตรวจสอบรายการ
4. แบบประเมินผลงาน
5. แบบบันทึก
6. แบบสัมภาษณ์
7. แบบสอบถาม
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล 1. บันทึกการประชุม
สะท๎ อนกลั บเพื่ อ พัฒ นาและปรั บ ปรุง การ 2. รายงานการประชุม
จัดการเรียนรู๎
3. แบบติดตามสะท๎อนปัญหาแนวทางแก๎ปัญหา(PLC)
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้

ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 3 ข๎อ ไมํชัดเจนและ
ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษา
และมีระดับต่ากวําที่เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 3 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับตามที่เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับตามที่เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เป้าหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา
และมีระดับสูงกวําที่เป้าหมายกาหนด
และเป็นแบบอยํางได๎
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
ระดับค่าเป้าหมาย

ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. ครูจัดกิจกรรมการเรีย นรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนคิดและ
ปฏิบัติจริง รวมทั้ง แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎
นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

- แผนการจัดการเรียนรู๎
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
2. ครู มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู๎ ที่ ส ามารถน าไปจั ด - แผนการจัดการเรียนรู๎
กิจกรรมได๎จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะสาหรับ - แบบตรวจสอบรายการ
ผู๎ที่มีความจาเป็นและต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ อยูํ - แบบประเมินผลงาน
ในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม

82

83

/

/

82

83

/

/

ไม่บรรลุ
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ระดับค่าเป้าหมาย

ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
กาหนด
ทาได้
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

3. ครู จั ด กิ จ กรรมที่ สํ ง เสริ ม ให๎ นั ก เรี ย นได๎ รั บ การฝึ ก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิด เห็น สรุป องค์ความรู๎
นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด
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83

/

/

82

83

/

/

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

ไม่บรรลุ
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสาคัญ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
 ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด
ทาได้
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. ครู มีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ - แผนการจัดการเรียนรู๎
เรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
2. ครูนาแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ใน - แผนการจัดการเรียนรู๎
การจัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป
- แบบตรวจสอบรายการ
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
3. ครูส ร๎ า งโอกาสให๎ นั ก เรี ย นได๎แ สวงหาความรู๎ ด๎ ว ย - แผนการจัดการเรียนรู๎
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้น - แบบตรวจสอบรายการ
ไป
- แบบประเมินผลงาน
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น๎นนักเรียนเป็นสาคัญ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด
ทาได้
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมี
ความสุข อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
2. ครูมีการสร๎างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน ครูทาความ
เข๎าใจในตัวนักเรียนกํอนเขามองตัวเองอยํางไร รวมถึง
เข๎าใจในระดับความสามารถและสถานการณ์ชีวิตของ
นักเรียนในขณะนัน้ ๆด๎วย การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีจะ
ทาให๎นักเรียนไว๎ใจ
จะลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาลง
ได๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป

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

ไม่บรรลุ

137

ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

3. ครูหมั่นให๎กาลังใจนักเรียน เมื่อทาดีต๎องกลําวชื่นชม
ควบคุมอารมณ์ของตนให๎เสมอต๎นเสมอปลาย มั่นคง
แสดงออกทั้งรํางกายและคาพูด ให๎อยํางไมํมีเงื่อนไข
อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป

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

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด
ทาได้
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ
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ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

ไม่บรรลุ

138

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น๎นนักเรียนเป็นสาคัญ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
4. ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนานักเรียน
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด
ทาได้
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด การ - แผนการจัดการเรียนรู๎
เรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอน อยูํในระดับคุณภาพ ดี - แบบตรวจสอบรายการ
ขึ้นไป
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสอบถาม
2. ครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ที่
- แผนการจัดการเรียนรู๎
เหมาะสมสอดคล๎องกับจุดประสงค์ อยูํในระดับคุณภาพ - แบบตรวจสอบรายการ
ดีขึ้นไป
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
3. ครู ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนเพื่อนาไปใช๎
- แผนการจัดการเรียนรู๎
พัฒนาการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป
- แบบประเมินผลงาน
- แบบบันทึก
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
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ไม่บรรลุ
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

140

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สังกัด องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง และคณะ ตาแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2563
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น๎นนักเรียนเป็นสาคัญ: ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ระดับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ต่ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
ที่สถานศึกษา สถานศึกษา
ระดับที่ ระดับที่ ระดับที่
กาหนด
ทาได้
กาหนด กาหนด กาหนด

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
บรรลุ

ไม่บรรลุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา

1. ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีการประชุมแลก เปลี่ยน - แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM)
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช๎ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพดี ขึ้นไป
2. ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีการประชุมแลก เปลี่ยน - แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (KM)
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช๎ในปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพดี ขึ้นไป
3. ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ - บันทึกสะท๎อนการเรียนรู๎
ให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎
ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาทาได้
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา (1)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 1-2 ข๎อ
ไมํชัดเจนและไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม
มฐ.สถานศึกษาและมีระดับต่ากวําที่
เป้าหมายกาหนด

ปานกลาง (2)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 2 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดี (3)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับตามที่
เป้าหมายกาหนด

ดีเลิศ (4)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คําเป้าหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ประเด็นพิจารณา จานวน 3 ข๎อ
ชัดเจนและสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.
สถานศึกษาและมีระดับสูงกวําที่
เป้าหมายกาหนดและเป็นแบบอยํางได๎

