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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท๎อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ        
พ.ศ.2561) 3  มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพผู๎เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมาเพ่ือให๎
ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษา
ได๎ใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และสาธารณชนได๎รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตํอไป 

   โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู๎ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ทุกคน ที่ให๎ความรํวมมือ และ
ชํวยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ ก าหนดไว๎
เป็นอยํางดี  

 
 

                                                                                นางอรุณรัตน์  เนื่องไชยยศ 
                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  
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สารบัญ 
 

ส่วนที่                     หน้า    
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 

          บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                   ค 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       ง 
1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 - ข๎อมูลทั่วไป 1 
 - ข๎อมูลบุคลากรทางการศึกษา 2 
 - ข๎อมูลนักเรียน 7 
 - ข๎อมูลร๎อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปี 2562 8 
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 

- ข๎อมูลนักเรียนด๎านอื่นๆ 
- ข๎อมูลอาคารสถานที่ 
- ข๎อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
- โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
- แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- ผลงานดีเดํนในรอบปีที่ผํานมา 
- โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผํานมา 
- จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนาและนวัตกรรมหรือตัวอยํางการปฏิบัติที่ดี 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
- การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช๎ 
- การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
- โครงสร๎างการบริหารงานสถานศึกษา 
- ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุํงหมายเพ่ือการ
พัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 

12 
16 
17 
17 
18 
24 
25 
26 
26 

 26 
31 
32 
33 
33 
33 

 
2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน 36 
 - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 54 
 - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 61 
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 สารบัญ(ตํอ)  
ส่วนที่                         หน๎า 
 

 
๓ 

- แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให๎สูงขึ้น 
เอกสารประกอบการพิจารณาBest Practices และแบบรายงาน “วิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
- ชื่อผลงาน 
- วัตถุประสงค์ 
- แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

66 
 
 

68 
68 
69 

 - ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
- ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
- แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
- การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

69 
70 
70 
70 

4 ภาคผนวก  
 - ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
74 

 - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 81 
 - รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดง

รายละเอียดทุกระดับ) 
90 

 
       -   ใบงานที่ ๒ ประกาศเปูาหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ    

          สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
          สถานศึกษา 

101 

 - ใบงานที่ ๓ เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐาน 108 
 - รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 147 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

ผู้จัดท า : ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
ซื่อโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  เลขที่ ๖๘  หมูํที่ ๑๐ ต าบลธาตุ  อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์  ๓๓๒๗๐   โทรศัพท์  ๐๘๖ –๔๖๘-๑๐๑๔  สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๙  
ห๎อง เรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๕ ไรํ -  งาน    
ซื่อผู้บริหาร นางอรุณรัตน์  เนื่องไชยยศ 
จ านวนครู  19  คน จ าแนกเป็น ข๎าราชการครู  18  คน ครูอัตราจ๎าง  1  คน เจ๎าหน๎าที่อ่ืนๆ  2  คน จ านวน
นักเรียน รวม  185  คน จ าแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ๑25  คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  60  คน 

สภาพชุมชน สภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราบลุํมบริเวณรอบๆ เป็นทุํงนา ปุา และ
สวนยางพารา ตั้งอยูํหํางจากถนนสายศรีสะเกษ – ขุขันธ์  ประมาณ ๖๐๐ เมตร มีทางเข๎าออกได๎หลายทาง อยูํ
หํางจากจังหวัดศรีสะเกษ   ประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก สภาพเศรษฐกิจ/อาชีพ  ประชากร
สํวนใหญํคํอนข๎างยากจน ประกอบอาชีพตํางๆ กัน เชํน ท านา  ท าสวน   ปลูกผัก  และรับจ๎างทั่วไป  รายได๎ไมํ
คํอยแนํนอน ขึ้นอยูํกับผู๎วําจ๎างและลักษณะของงาน    ศาสนา  ประชากรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ ๙๙ นับถือ 
ศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาอ่ืนๆ การปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ทุกคนยังคงยึดมั่นและอนุรักษ์ตาม
ประเพณีเกําแกํที่เคยปฏิบัติกันมา เชํน ประเพณีไหว๎แมํเฒําธาตุ  เป็นต๎น 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎ด าเนินงานด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได๎ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน

การศึกษาของต๎นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต๎องการโดยเน๎นการมีสํวนรํวม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎

สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตํางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/สํงหนํวยงานต๎นสังกัด 

ผลการประเมินตนเอง  
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน : ครูมีความรู๎และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพราะครู                          

มีความมํุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  โดยเข๎ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครบ ร๎อยละ 100 และผํานการอบรมจากหนํวยงานอ่ืนๆ และตามความสนใจ  
สามารถน าความรู๎ ทักษะที่ได๎จากการพัฒนาตนเองมาใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในห๎องเรียน 
และใช๎กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และแก๎ปัญหาของนักเรียนในห๎องเรียน โรงเรียนมีความ
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พร๎อมทั้งในสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพร๎อมด๎านสัญญาณ Internet 
สามารถใช๎จัดการเรียนการสอนได๎ทุกห๎องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์  หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่ อวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให๎มีสภาพแวดล๎อมทั้งภายนอกห๎องเรียนที่สะอาด รํมรื่น ภายในห๎องเรียนมี
ระเบียบ สะอาดเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ ผํานการประเมินห๎องเรียนคุณภาพของเขตพ้ืนที่ ทุกห๎องคิดเป็นร๎อย
ละ 100 ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงใช๎หลักธรรมาภิบาล  และการมีสํวนรํวมเข๎ามาใช๎ในการบริหาร
จัดการศึกษา  สํงผลให๎นักเรียนมีผลการประเมินการอํานออกเขียนได๎อยูํในระดับดี  มีผลการประเมินทักษะ
การค านวณ  การสื่อสาร การคิดและเขียนสื่อความอยูํในระดับดี  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ เชํน ทักษะการสืบค๎น การใช๎งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์น ามาจัดท าเป็น
โครงงาน  และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เชํน การท า
ข๎อสอบออนไลน์  การเรียนออนไลน์ด๎วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มี
ระเบยีบวินัย  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไมํมีความเสี่ยงด๎านการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบหลักสูตรร๎อยละ 
100 โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ๎านนักเรียนครบร๎อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก สํวนสูงและสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเลํนกีฬา ออก
ก าลังกายและแสดงออกทางดนตรี 

3. แผนพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้น :  
แผนปฏิบัติงานที่ 1  สํงเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด๎านคุณธรรม งานอาชีพเน๎นให๎

ผู๎เรียนคิดเองท าเอง โดยใช๎สื่อ แหลํงเรียนรู๎ การค๎นคว๎า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 บริหารโดยการมีสํวนรํวมกับทุกภาคสํวนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 ลดภาระงานครู คืนครูสูํห๎องเรียนโดยการบูรณาการการท างานในโรงเรียน/

ห๎องเรียน ลดภาระงานธุรการ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ DLTV จัดหาสื่อ อุปกรณ์ Internet สนับสนุน 
แผนปฏิบัติการที่ 4 ลดภาวะการระบาดของเชื้อโควิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพให๎กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
ตามที่โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖3 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยจัดท า 
รายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเสนอตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได๎ดังน ี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู๎เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

      สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพระดับ         ดีเสิศ     . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ตั้งอยูํเลขที่ ๖๘ หมูํที่ ๑๐ ต าบลธาตุ  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๖ –๔๖๘-๑๐๑๔  สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๙  ห๎อง เรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๗๕ ไรํ -  งาน    
 พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์การเรียนและเป็นสาขาของ โรงเรียน
นครศรลี าดวนวิทยา ได๎อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ๎านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)เป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีผู๎น า
สภาต าบลธาตุ ผู๎น าหมูํบ๎าน  กรรมการหมูํบ๎านและอาจารย์ใหญํโรงเรียนบ๎านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)  รํวมกับ
ผู๎อ านวยการโรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา เป็นก าลังส าคัญในการกํอตั้ง 
  พ.ศ. ๒๕๓๓  ย๎ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว  ในเขตพ้ืนที่ของสถานีอนามัยประจ าต าบล ซึ่ง
ชาวบ๎านที่ขอให๎จัดตั้งโรงเรียนได๎รวบรวมก าลังทรัพย์และแรงงานในการกํอสร๎าง โดยไมํได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลแตํอยํางไร 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิด
สอนแบบสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและได๎เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา  
๒๕๔๒  ถึงปัจจุบัน 

แผนผังบริเวณโรงเรียน
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๑. วําที่ร๎อยตรีพิศาล วรจักร์   ด ารงต าแหนํง ผู๎ดูแลสาขา ระหวําง พ.ศ. ๒๕๓๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. วําที่ร๎อยเอกพิศาล วรจักร์  ด ารงต าแหนํง ครูใหญํ    ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. วําที่พันตรีพิศาล   วรจักร์  ด ารงต าแหนํง อาจารย์ใหญํ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔. วําที่พันตรีพิศาล   วรจักร์  ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๔๔  ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕. นายสรศักดิ์  พลประเสริฐ  ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการ ระหวําง พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. นายไพโรจน์  ขุนพันธ์      ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการ ระหวํางวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  

ถึง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗. วําที่พันตรีพิศาล  วรจักร์   ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองทุํมศรีส าราญวิทยารักษาราชการ

แทนผู๎อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งแตํ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๘. นายศุภกฤต บุญพิพัฒมงคล ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการระหวํางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
วันที่ ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ๙. นายพิทักษ์  โสตแก๎ว  ด ารงต าแหนํง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนหนองทุํมศรีส าราญวิทยารักษาการใน
ต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งแตํ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

10. นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยศ ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการ ระหวํางวันที่  1  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 ถึงปัจจุบัน 
 

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

ที่ 
 
 
 

ซื่อ  
ซื่อสกุล 

 
 

อายุ 
 
 
 
 
 

อายุ 
  ราชการ 
 

ต าแหน่ง/ วทิยฐานะ 
 
 
 

วุฒิ 
 
 
 

สาขาวชิา 
 
 
 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียน/ชั้น 

 
 

ภาระงาน 
สอน 

(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
     (ปีปัจจุบัน) 

๑ นางอรุณรตัน์ 
เนื่องไชยศ 
 

50 ๒๕ ผอ/ผอ.เชี่ยวชาญ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

บริหาร
การศึกษา 

- ๒๐ 

๒ นางจิราธร 
มูลเสนา 

51 ๒๕ ครู/ครูเช่ียวชาญ ป.โท ค.ม.
บริหาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐ ๒๐ 

๓ นายธีรวัฒน์ 
ศรีเมือง 

57 31 ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

๒๐ 
 
 

๒๐ 

๔ นางไพบูลย ์
ดาวเรือง 

55 ๒๕ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
หลักสตูร
การสอน 

สังคมศึกษา
ฯ 

๒๐ ๒๐ 

๕ นางสมบัลย ์
แก๎วงาม 

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

การงาน
อาชีพฯ 

๒๐ ๒๐ 
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ที่ 
 
 
 

ซื่อ  
ซื่อสกุล 

 
 

อายุ 
 
 
 
 
 

อายุ 
  ราชการ 
 

ต าแหน่ง/ วทิยฐานะ 
 
 
 

วุฒิ 
 
 
 

สาขาวชิา 
 
 
 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียน/ชั้น 

 
 

ภาระงาน 
สอน 

(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
     (ปีปัจจุบัน) ๖ นางปิยะพันธ์ 

พิชญ์ประเสริฐ 
46 1๗ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.

ภาษาและ
วรรณคดี

ไทย 

ภาษาไทย ๒๐ ๒๐ 

7 นายแสงชัย 
เตารตัน ์

43 ๑๙ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ ๒๐ 

8 นายพลเดช 
พิชญ์ประเสริฐ 

45 ๑๘ ครู/ครูเช่ียวชาญ ป.โท ค.ม.คอม 
พิวเตอร์
ศึกษา 

การงาน
อาชีพฯ 

๒๐ ๒๐ 

9 นายเกษมศิร ิ
มีทอง 

๔7 14 ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
วัดผล

การศึกษา 

การงาน
อาชีพฯ 

๒๐ ๒๐ 

10 นางจิรัสยา 
สนิทรัมย ์

41 15 ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐ ๒๐ 

11 นางพรสวัสดิ ์
บุญหนัก 

45 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

ภําษาไทย ๒๐ ๒๐ 

๑2 นางสีดา 
ดอนเหลือม 

55 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.
หลักสตูร
การสอน 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ 
 
 

๒๐ 

13 
 
 
 

 นางรัชน ี
 ภูลสวสัดิ ์

37 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษา 
ตํางประเทศ 

๒๐ ๒๐ 

14 
 
 

 นางอารยานี 
 บุญจูง 

42 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษา 
ตํางประเทศ 

๒๐ ๒๐ 

15 
 
 
 

 นางชญาภา 
 บุญมีวิเศษ 

47 ๑๑ ครู/ครูช านาญการพิเศษ ป.โท ศษ.ม.หลัก 
สูตรการสอน 

สังคมศึกษา ๒๐ 
 

 

๒๐ 

16 
 
 
 

 นายพงศกรณ ์
 นามวงค ์

42 14 ครู/ครูช านาญการ ป.โท ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐ 
 
 

๒๐ 

17 
 
 

 นายธนวรรธน ์
 เขตร์สินบญุ 

48 6 คร ู ป.ตร ี คบ.ศิลปะ 
ศึกษา 

ศิลปะ ๒๐ ๒๐ 

๑8 
 

นางนุชจรัส  
พุทธรักษ ์
 

41 6 คร ู ป.โท ศษ.ม.
บริหาร

การศึกษา 

สังคมศึกษา ๒๐ 
 

๒๐ 

19 นางสาวจุฬารตัน์   
แซํตัง 

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

สังคมศึกษา ๒๐ ๒๐ 
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๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน วุฒิ สาชาวชิา สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้
จ้างด้วย

เงิน 
ภาระงาน 

สอน 
(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จ านวชั่วโมง  
ที่เข้ารับ  

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นางสาวศศิรดา สุภาพ   2๕ 1 ป.ตร ี คบ. ดนตรี 
สากล 

ดนตรสีากล รร. ๒๐ ๑๐ 

๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวนุชนาถ 
จันทพฤกษ์ 

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

2 นายอุดร 
แสงแก๎ว 

๕๔ นักการภารโรง ปวส. สามัญ สนับสนุนการสอน รร. 

๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
  ๓.๔.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหนํง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์      
- ผู๎อ านวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู๎อ านวยการ - - - - - 

รวม - - ๑ - ๑ 
2. ครูผู้สอน      
- ข๎าราชการ/พนักงานคร ู - ๑ ๑6 ๑ ๑8 
- พนักงานจ๎าง(สอน) - 1 - - 1 

รวม - ๒ ๑6 1 19 
3. บุคลากรสนับสนุน      
- พนักงานจ๎างตามภารกจิ (บุคลากร

สนับสนุนการศึกษา) 
 ๑ - - 1 

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

รวม 1 ๑ - - 2 
รวมท้ังสิ้น 1 ๓ ๑7 ๑ 22 
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4% 

75% 

13% 
8% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 

82% 

4.45% 

4.45% 
4.45% 4.45% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ครูผู๎สอน พนักงานจ๎าง(สอน) นักการภารโรง ผู๎บริหาร พนักงานราชการ 
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๓.๕ จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระกเารเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ของ 
ครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย  ๒ ๙.๕๒ ๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓ ๑๔.๒๙ ๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ ๑๙.๐๕ ๒๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ๑๔.๒๙ ๒๐ 

ศิลปะ ๒ ๙.๕๒ ๒๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๔.๗๖ ๒๐ 

ภาษาตํางประเทศ  2 ๑๔.๒๙ ๒๐ 

คณิตศาสตร์  ๓ ๑๔.๒๙ ๒๐ 

รวมครผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 19 ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

14% 

19% 

14% 
10% 

5% 

14% 

14% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูแต่ละกลุ่มสาระ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาตํางประเทศ คณิตศาสตร์ 
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
   ๔.๑ จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๔๖๒ ทั้งสิ้น ๑๙๒ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ 23 22 45 22.50 

ม.๒ ๒ 13 18 31 15.50 

ม.๓ ๒ 27 22 49 24.50 

ม.๔ ๑ 11 6 17 - 

ม.๕ ๑ 9 13 22 - 

ม.๖ ๑ 9 12 21 - 

รวมทั้งสิ้น ๙ 92 93 185  

จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย   -  คน         หญิง    -  คน  รวม จ านวน    -  คน   
อัตราสํวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =   9.74 : ๑  เป็นไปตามเกณฑ์  ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 

๔.๒ จ านวนนักเรียนเปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

๔๕ 

๓๑ 

๔๙ 

๑๗ 

๒๒ 

๒๑ 

37 

42 

49 

23 

19 

22 

55 

57 

41 

19 

25 

15 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ปีการศึกษา 2560 - 2563 

 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
     ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

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

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 110 5 1 10 16 ๑9 17 12 24 53 48.18 
คณิตศาสตร์ 110 0 0 0 6 24 25 17 38 80 72.72 
วิทยาศาสตร์ 110 1 2 8 17 25 17 21 19 57 51.18 
สังคมศึกษาฯ 110 0 7 12 23 18 22 15 13 50 45.45 
สุขศึกษา 

 
110 0 0 4 8 18 14 27 39 80 72.72 

ศิลปะ 110 0 0 0 2 8 7 7 86 100 90.90 
การงานอาชีพฯ 110 0 0 0 10 18 15 13 54 82 74.54 
ภาษาตํางประเทศ 110 0 12 14 12 19 18 18 17 53 48.18 

รวม 110 6 22 48 94 149 135 130 290 555 62.98 
ร้อยละ ๑๐๐           

 
 

 
 
 
 
 

๔๖.๑๐ ๔๖.๘๙ ๔๒.๙๗ ๔๘.๔๔ 

๗๓.๔๔ 
๗๙.๖๙ ๘๒.๐๓ 

๓๙.๘๔ 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

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

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 110 1 5 16 10 ๑9 17 12 24 53 48.18 
คณิตศาสตร์ 110 3 8 6 2 10 13 17 51 81 73.63.

๗๘ วิทยาศาสตร์ 110 0 10 8 19 18 19 19 17 55 50.00 
สังคมศึกษาฯ 110 2 3 8 11 11 14 13 48 75 68.18 
สุขศึกษา 

 
110 0 4 3 8 22 23 19 31 73 63.36 

ศิลปะ 110 0 4 3 2 1 20 19 61 100 90.90 
การงานอาชีพฯ 110 0 0 4 8 12 11 11 64 86 78.18 
ภาษาตํางประเทศ 110 0 5 11 12 14 20 20 28 68 61.81 

รวม 110 6 39 59 72 107 137 130 316 593 57.58 
ร้อยละ ๑๐๐           

 

 
  

 
  
 

34.38 

๕๐.๗๘ 

๘๕.๑๖ 

๔๔.๕๓ 
๕๓.๙๑ 

๙๘.๔๔ 

๗๕.๗๘ 

๒๒.๖๖ 

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ 
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    ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน 10 วิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563  

กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

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

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 57 
 
 

0 0 4 10 7 11 6 19 36 63.16 
คณิตศาสตร์ 57 0 0 0 3 19 21 5 9 35 

 
60.40 

ฟิสิกส์ 57 0 0 8 4 7 10 12 16 38 
 

66.67 
เคมี 57 0 1 1 1 15 14 14 11 39 

 
68.42 

ชีววิทยา 57 0 4 8 11 10 10 4 10 24 
 

42.11 
สังคมศึกษา ฯ 57 0 0 1 6 11 5 10 24 39 

 
68.42 

สุขศึกษา 
 

57 0 0 0 1 4 6 9 37 52 
 

91.22 
พลศึกษา 57 0 0 0 0 2 2 8 45 55 

 
96.49 

ศิลปะ 57 0 0 0 0 0 0 6 51 57 100 
ภาษาตํางประเทศ 57 0 0 9 6 9 12 8 13 33 

 
57.89 

รวม 57 0 5 31 42 84 91 82 235 408 71.48 
ร้อยละ ๑๐๐           

 
 

 
 
 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ 

เคมี 

ชีววิทยา 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

63.16 

60.4 

66.67 

68.42 

42.11 

68.42 

91.22 

96.49 

100 

57.89 

ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส ์ เคมี ชีววิทยา 

สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มสาระการเรียน 
รายวิชา 

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

ร้อยละของ 
นักเรียนที่ 
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

          จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน  

๐ ๑ 1.5 ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 57 
 
 

0 0 1 2 10 10 12 22 44 
 

77.19 
คณิตศาสตร์ 57 0 0 0 2 2 9 11 33 53 

 
92.98 

ฟิสิกส์ 57 0 2 5 5 8 10 12 15 37 
 

64.91 
เคมี 57 0 0 0 2 8 12 19 16 47 

 
82.46 

ชีววิทยา 57 0 1 3 8 22 15 5 3 23 40.35 
สังคมศึกษา ฯ 57 0 0 0 1 4 9 8 35 52 

 
91.22 

สุขศึกษา 
 

57 0 0 0 0 0 19 14 24 57 
 

100 
พลศึกษา 57 0 0 0 0 0 0 21 36 57 

 
100 

ศิลปะ 57 0 0 0 0 0 0 2 55 57 
 

100 
ภาษาตํางประเทศ 57 0 0 1 5 5 19 13 14 46 

 
80.70 

รวม 57  3 10 20 54 84 102 184 473 82.98 
ร้อยละ ๑๐๐           

 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส ์

เคมี 

ชีววิทยา 

สังคมศึกษา ฯ 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

77.19 

92.98 

64.91 

82.46 

40.35 

91.22 

100 

100 

100 

80.7 

ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคม ี ชีววิทยา 

สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ 
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๖. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-NET) 

๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 51.63 28.40 19.28 26.89 

ระดับจังหวัด 51.84 30.37 22.17 28.38 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 50.38 30.72 22.03 27.99 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศสตร์ 

๕๑.๖๓ 

๒๘.๔๐ 

๑๙.๒๘ 

๒๖.๘๙ 

๕๑.๘๔ 

๓๐.๓๗ 

๒๒.๑๗ 

๒๘.๓๘ 

๕๐.๓๘ 

๓๐.๗๒ 

๒๒.๐๓ 

๒๗.๙๙ 

๕๔.๒๙ 

๓๔.๓๘ 

๒๕.๔๖ 

๒๙.๘๙ 

แผนภูมิแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิน 
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2563 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) ระดับประเทศ 
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖3 

รายวิชา/ปี

การศึกษา 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 
2562 และ 2563 

ภาษาไทย ๔๗.๐๗ 47.98 51.63 + 3.65 

คณิตศาสตร์ ๒๕.๙๕ 22.38 19.28 - 3.10 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๒๙ 27.99 26.89 - 1.10 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๑๗ 27.05 28.4 + 1.35 

       

 
 
 
 
 
 

๔๗.๐๗ 

๒๕.๙๕ 

๓๒.๒๙ 

๒๕.๑๗ 

47.98 

22.38 

27.99 

27.05 

51.63 

19.28 

26.89 

28.4 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 
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๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 39.74 32.15 22.50 19.24 26.90 
ระดับจังหวัด 42.10 35.29 25.44 21.99 30.33 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 38.79 33.54 24.49 20.86 28.94 
ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

39.74 

32.15 

22.5 
19.24 

26.9 

42.1 

35.29 

25.44 

21.99 

30.33 

38.79 

33.54 

24.49 

20.86 

28.94 

44.36 

35.93 

29.94 

26.04 

32.68 

  แผนภูมิแสดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมิน 
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(รร.สังกดั อปท.) ระดับประเทศ 
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๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3 

รายวิชา/ปี

การศึกษา 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 
2562 และ 2563 

ภาษาไทย 36.33 ๓๓.๖๔ 39.74 +6.1 

สังคมฯ 31.67 ๓๐.๖๘ 32.15 +1.47 

ภาษาอังกฤษ 22.25 ๒๑.๖๓ 22.5 +0.87 

คณิตศาสตร์ 17.67 ๑๕.๑๑ 19.24 +4.13 

วิทยาศาสตร์ 28.08 ๒๕.๔๑ 26.9 +1.49 

 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

สังคมฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

36.33 

31.67 

22.25 

17.67 

28.08 

๓๓.๖๔ 

๓๐.๖๘ 

๒๑.๖๓ 

๑๕.๑๑ 

๒๕.๔๑ 

39.74 

32.15 

22.5 

19.24 

26.9 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระหว่างปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 
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๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ 
ที ่ รายการ จ านวน

(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย 

185 ๑๐๐ 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
เชํน สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

185 ๑๐๐ 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรํองทางรํางกาย/เรียนรํวม ๐ ๐ 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๐ ๐ 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ ๐ ๐ 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ๐ ๐ 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๐ ๐ 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐ ๐ ๐ 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๐ ๐ 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร    
 มัธยมศึกษาตอนต๎น 42 ๑๐๐ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒0 ๑๐๐ 

๑๑. จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
กีฬาและนันทนาการ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

185 ๑๐๐ 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 185 ๑๐๐ 
๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 185 ๑๐๐ 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอก

โรงเรียน 
185 ๑๐๐ 

๑๕. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและบันทึกการสืบค๎นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ 

185 ๑๐๐ 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการสื่อสารตามที่
ก าหนด ในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

185 ๑๐๐ 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

185 ๑๐๐ 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการ
แก๎ปัญหาตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค ์

185 ๑๐๐ 
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ที ่ รายการ จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑๙. จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการใช๎
ทักษะชีวิต ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค ์

185 ๑๐๐ 

๒๐. จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด๎านการใช๎
เทคโนโลยี ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค ์

185 ๑๐๐ 

หมายเหตุ:ร๎อยละของนักเรียนทั้งหมด 

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

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๙.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบท มีประชากรประมาณ  ๖,๑๐๗  คน บริเวณ

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

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 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีต าบลธาตุ 
  - บุญบั้งไฟ   - แหํเทียนเข๎าพรรษา 
  -วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา - ท าบุญตักบาตรโรงเรียน 
  - กิจกรรมวันเด็ก   - กิจกรรมวันสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 
 ข้อจ ากัด ผู๎ปกครองมีรายได๎ต่ าต๎องเดินทางไปท างานตํางจังหวัด มอบภาระดูแลนักเรียน
ให๎กับปูุยําตายายหรือญาติ สํงผลให๎มีปัญหาด๎านการเรียนปัญหาสังคม และโรงเรียนขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทัน 
สมัยในการจัดการเรียนการสอน 
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๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จัดสอนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยโรงเรียนได๎จัดสัดสํวนของสาระการเรียนรู๎และเวลาเรียนดังแสดง ใน
ตาราง ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

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

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

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 

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

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

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

พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา(กรฑีา) ๐.๕(๒๐)  พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา(เทเบิลเทนนสิ) ๐.๕(๒๐) 

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

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

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

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

๐.๕(๒๐)  ว๒๑๒๐๒ ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ๒ 

๐.๕(๒๐) 

เลือกเพ่ิมเติม (เพ่ิม ๒รายวิชา )   เลือกเพ่ิมเติม (เพ่ิม ๒รายวิชา )  
ค๒๑๒๐๓ คณิตคดิเร็ว ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๔ คณิตคดิเร็ว  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๑๒๐๑ ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ๐.๕(๒๐)  ส๒๑๒๐๒ ท๎องถิ่นศรีสะเกษของเรา ๐.๕(๒๐) 
พ๒๑๒๐๑ พลศึกษา(ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐)  พ๒๑๒๐๒ พลศึกษา(หมากฮอส) ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๑๒๐๒ จติกรรม  ๑ ๐.๕(๒๐)  ศ๒๑๒๐๒ จติกรรม  ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๑๒๐๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๒๑๒๐๒ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ์ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๒ การปลูกพืชผักท่ัวไป ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๒ การปลูกพืชผักท่ัวไป ๐.๕(๒๐) 
ง๒๑๒๐๔ ชํางไม๎เครื่องเรือน ๐.๕(๒๐)  ง๒๑๒๐๔ ชํางผลติภณัฑ์หินล๎างหนิขัด ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน ์
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 

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

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

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 

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

ส๒๒๑๖๑ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๑๖๒ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐) 
ท๒๒๒๐๑ เพลงและการละเลํนพ้ืนบ๎าน ๐.๕(๒๐)  ท๒๒๒๐๒ การเขียนเชิงสร๎างสรรค์ ๐.๕(๒๐) 
ค๒๑๒๐๓ ทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ๐.๕(๒๐)  ค๒๑๒๐๔ ทักษะคณิตศาสตร์  ๔ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๑โครงงานวทิยาศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ว๒๒๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
เลือกเพ่ิมเติม (เพ่ิม ๒รายวิชา )   เลือกเพ่ิมเติม (เพ่ิม ๒รายวิชา )  
ค๒๒๒๐๑ โครงงานคณติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๒๒๐๒ โครงงานคณติศาสตร์  ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๐๑ทวีปของเรา ๐.๕(๒๐)  ส๒๒๒๐๒ กฏหมายนํารู ๎ ๐.๕(๒๐) 
พ๒๒๒๐๑  พลศึกษา(วอลเลย์บอล) ๐.๕(๒๐)  พ๒๒๒๐๒ พลศึกษา(เปตอง) ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๒๒๐๓ดนตรสีากลตามความถนัด ๐.๕(๒๐)  ศ๒๐๒๐๔ ดนตรไีทยขับร๎องไทย ๐.๕(๒๐) 
อ๒๒๒๐๑ภาษาอังกฤษรอบรู๎  ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษรอบรู๎  ๒ ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๒๐๑  ชํางไฟฟูาในอาคาร ๐.๕  ง๒๒๒0๒ ชํางเชื่อม ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๒๐๓  การปลูกไมด๎อกไม๎ประดับ ๐.๕  ง๒๒๒๐๔ การขยายพันธ์ุพืช ๐.๕(๒๐) 

ง๒๒๒๐๕การออกแบบและเทคโนโลยี  ๑ ๐.๕  ง๒๒๒๐๖ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๒ ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 

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

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

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐)  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ์ ๑.๕(๖๐) 

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

ส๒๓๑๖๑ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๑๖๒ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับ ๒.๕(๑๐๐) 
ท๒๓๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ๐.๕(๒๐)  ท๒๓๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อความบันเทิง ๐.๕(๒๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์กับการแกป๎ัญหา ๑ ๐.๕(๒๐)  ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์กับการแกป๎ัญหา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๓๒๒๐๑ ของเลํนเชิงวิทยาศาสตร์ 
หลากหลาย 

๐.๕(๒๐)  ว๓๒๒๐๒ สนุกกับอิเล็คทรอนิค ๐.๕(๒๐) 

เลือกเพ่ิมเติม (เพ่ิม ๒รายวิชา )   เลือกเพ่ิมเติม (เพ่ิม ๒รายวิชา )  
ส๒๓๒๐๑ โลกของเรา ๐.๕(๒๐)  ส๒๓๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ครอบครวั ๐.๕(๒๐) 
พ๒๓๒๐๑ พลศึกษา(เทเบิลเทนนสิ) ๐.๕(๒๐)  พ๒๓๒๐๒ พลศึกษา(แบดมินตัน) ๐.๕(๒๐) 
ศ๒๐๒๐๕ ดนตรสีากล-ขับร๎องสากล ๐.๕(๒๐)  ศ๒๐๒๐๘ นาฏศิลปไ์ทยสร๎างสรรค์ ๐.๕(๒๐) 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน๒ ๐.๕(๒๐) 
ง๒๓๒๐๑ ชํางอาหารไทย ๐.๕  ง๒๓๒๐๒ ชํางปูน ๐.๕ 

ง๒๓๒๐๓ การผลติปุ๋ยชีวภาพ ๐.๕  ง๒๓๒๐๔ การปลูกข๎าว ๐.๕ 

ง๒๓๒๐๕ ชํางท าอิฐ ๐.๕  ง๒๓๒๐๖ ชํางซํอมจักรยานยนต ์ ๐.๕ 

ง๒๓๒๐๗ หลักการขายเบื้องต๎น ๐.๕  ง๒๓๒๐๘ คอมพิวเตอร์  ๕ ๐.๕ 

ง๒๓๒๐๙ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๓ ๐.๕  ง๒๓๒๑๐ การออกแบบและเทคโนโลยี  ๓ ๐.๕ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

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

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

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

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

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

ว๓๑๑๐๒ เคมีพื้นฐาน ๑.๕(๖๐)  ส๓๑๑๖๒ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 

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

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

ส๓๑๑๖๑ ประวตัิศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐)  ง๓๑๑๐๒ เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

๑.๐(๔๐) 

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

ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลปไ์ทย ๑  ๐.๕(๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔๐) 

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

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

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

ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์๑ ๑.๐(๔๐)  ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕(๖๐) 
พ๓๑๒๐๑ พลศึกษา(ฟุตบอล) ๐.๕(๒๐)  พ๓๑๒๐๒ พลศึกษา(วอลเลยบ์อล) ๐.๕(๒๐) 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษอําน- เขียน ๑ ๐.๕(๒๐)  อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษอําน- เขียน ๒ ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐  ง๓๑๒๐๔ ชํางปูน ๑.๐(๔๐) 
กิจกรรมแนะแนว ๑๐  กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๖๐ 
กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมแนะแนว ๑๐ 
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐  กิจกรรมนักเรียน  
ชมรม   ชุมนุม ๒๐  ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐  ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๐  (๓๒๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐ (๒๘๐) 

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

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

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

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

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

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

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

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

ง๓๒๑๐๑  การออกแบบและเทคโนโลย ี ๑.๐(๔๐)    

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

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

รายวิชาพ้ืนฐาน ๔.๐(๑๖๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๔.๐(๑๖๐) 

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

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

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

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

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

รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐ (๓๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๐(๓๖๐) 
ท๓๓๒๐๑ วรรณคดีท๎องถิ่น ๐.๕(๒๐)  ท๓๓๒๐๒ ภาษากับวัฒนธรรม ๐.๕(๒๐) 

ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร ์ ๒.๐(๘๐)  ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร ์ ๒.๐(๘๐) 

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

๐.๕(๒๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาตํอ 
และการประกอบอาชีพ  ๒ 

๐.๕(๒๐) 

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

 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให๎กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เทํากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 

 แผนการเรียน/จุดเน๎นการพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนเน๎นเป็นพิเศษ ได๎แกํ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

หมายเหตุ : *การจัดโครงสร๎างรายวิชา ให๎ใช๎รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร๎างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑๑.๑ ห๎องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๙๖ ตารางเมตร หนังสือในห๎องสมุดมีจ านวน ๒,๐๐๐ เลํม มีวารสาร/
หนังสือ พิมพ์ให๎บริการจ านวน ๕  ฉบับ การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ให๎บริการสืบค๎นเทคโนโลยีสารสนเทศในห๎องสมุด จ านวน  ๒  เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุด (ในปี
การศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย  ๑๐๐  คน ตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ ๓๓  ของนักเรียนทั้งหมด มีการให๎บริการ
ห๎องสมุดแกํ ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช๎บริการ เฉลี่ย  ๒,๐๐๐  คน ตํอปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

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

   ๔. ห๎องอ่ืนๆ (ระบุ)ประชาสัมพันธ์   จ านวน   ๑  ห๎อง 
 ๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน   ๕๐   เครื่องจ าแนกเป็น 
  ๑.  ใช๎เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน ๔๐ เครื่อง 
  ๒.  ใช๎เพื่อให๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  ๑๐ เครื่อง 
โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีที่รายงาน) เฉลี่ย ๑๐๐ คน ตํอวันคิดเป็น
ร๎อยละ  ๓๓  ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓.  ใช๎เพื่อสนับสนุนการบริหารโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์(ส านักงาน) จ านวน  ๕   เครื่อง 
 ๑๑.๔ แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 

ห๎องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ห๎องรวมพลคนยุติธรรม 
ห๎องสหกรณ์ 

๑๐๐ 
๔๐ 

๑๐๐ 
 ๑๑.๕ แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรยีนรู ้
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 

ศูนย์สตรีบ๎านธาตุ 
วัดใกล๎โรงเรียน 
องค์การบริหารสํวนต าบลธาตุ 

๔๐ 
๒๕ 
๕ 
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 ๑๑.๖ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เชิญมา
ให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

พระคุณเจ๎าวิสุทธิ์  ปุญโญภาส  
นางเลียม           ทองดอนพํุม 
นายชา     พิมพ์ทอง 
นางสุบัลย์          กลิ่นถือศิล 

ด๎านพระพุทธศาสนา 
ด๎านการทอผ๎ามัดหมี่  
ด๎านการจักสาน 
ด๎านการทอผ๎าขิด 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 

๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๒.๑ ผลงานดีเดํน  

ประเภท ระดับรางวัล/ซื่อรางวัลที่ไดร๎ับ/วันที่ไดร๎ับ หน่วยงานที่ให้ 
ครู 

1. นางชญาภา  บุญมีวิเศษ 
  
- รางวัลครูดีเดํนประจ าอ าเภอวังหิน 

 
- อบจ.ศรีสะเกษ 

2. นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ - รางวัลครูดีเดํนประจ าอ าเภอวังหิน - อ าเภอวังหิน 
3. นางสาวจิรัสยา สนิทรัมย์ - รางวัลครูดีเดํน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ - อ าเภอวังหิน 
4. นางสาวจุฬารัตน์ แซํตัง รางวัลครูดีเดํน สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ - อบจ.ศรีสะเกษ 
5. นายแสงชัย  เตารัตน์ และนักเรียน - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิป

วีดี โอ หัวข๎อ “อลั งการงานแสดง มนตรา 
ศรีพฤทเธศวร” งานเทศกาลดอกล าดวนบานสืบ
สานประเพณีสี่ เผํา ไทศรีสะเกษ” ประจ าปี 
2564 

- อบจ.ศรีสะเกษ 

6. นายแสงชัย  เตารัตน์ และนักเรียน - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด
คลิปวีดีโอ “ อะไร อะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ” 
(การทํองเที่ยว วัฒนธรรม ภาษา ผลิตภัณฑ์
พ้ืนถิ่น  เทศกาลของจั งหวัดศรี สะ เกษ” 
ประจ าปี 2563 

- หนํวยจัดการด๎าน
เด็ กและ เยาวชน
จังหวัดศรีสะเกษ  
-ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
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๑๒.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได๎รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอยํางการปฏิบัติ 
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบงชี้ความส าเร็จ 

1. โครงการพัฒนาผู๎ เรียนสูํความเป็นเลิศ
ด๎านสื่อสร๎างสรรค์ 

- นักเรียนออกแบบและผลิตสื่อสร๎างสรรค์ สร๎างวีดีทัศน์ 
และสร๎างหนังสั้น ปลูกฝังการมีจิตอาสา สามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีเครือขํายเยาวชนจิตอาสา
สร๎างสื่อสร๎างสรรค์และได๎รับรางวัลการประกวดตํางๆ  

2. - โครงการโรงเรียน / หมูํบ๎านศีล ๕ ตามรอย
พํอยํางพอเพียง ปี ๒๕๕๔ 

- นักเรียนน๎อมน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ใน
การด ารงชีวิต และโรงเรียนผํานการประเมินเป็นโรงเรียน  
ศีล ๕ ตามรอยพํอยํางพอเพียง ปี ๒๕๕๔ 

3. - สถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎และการบริหารจัดการตามหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

- นักเรียนน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎
ในการด ารงชีวิต และโรงเรียนผํานการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษา  

 
 
๑๓. โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาฯลฯ ได้แก่ 
 ๑๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ด๎วย ICT Smart Education 4.0 
 ๑๓.๒ โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

๑๓.๓ โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดและ To be number one   
๑๓.๔ โครงการพัฒนานักเรียนสูํความเป็นเลิศ            
๑๓.5 โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
13.6 โครงการสอนออนไลน์ 
13.7 โครงการสถานศึกษาแบบอยํางการจัดการศึกษาและบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(สถานศึกษาพอเพียง) 
13.8 โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น(Sbmld) 

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖2  
 

 ตามที่โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖2 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเสนอตํอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูํ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแสดงในตาราง สรุปผลได๎ดังนี้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ 
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ 
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้ของเรียน    

ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน    

๑. นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียการสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 

65 ดี มาตรฐาน 

๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

73 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 62 ดี มาตรฐาน 

๔. นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

62 ดี มาตรฐาน 

๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 72 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๖. นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 62 ดี มาตรฐาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน    
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 74 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๒. นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 83 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน 

๓. นักเรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 72 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๔. นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 92 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    
๑. โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 

75 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 63 ดี มาตรฐาน 

๓. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพนักเรียนรอบด๎าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 

75 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๔. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 73 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๕. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการ

จัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

73 ดีเลิศ มาตรฐาน 

๖. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและ การจัดการเรียนรู๎ 

65 ดี มาตรฐาน 
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จุดเด่น(S) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนักสํวนสูง ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กรมพลศึกษา สามารถเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา กรีฑา เป็น
ตัวแทนสถานศึกษาในระดับจังหวัดรู๎จักดูแลให๎ความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด ผู๎เรียนมี
สุนทรียภาพแสดงดนตรีพ้ืนบ๎านและสากล มีความซาบซึ้ง รับรู๎คุณคําทางอารมณ์ความรู๎สึกในสิ่งที่ดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดี ของพํอแมํ เป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม ชํวยเหลือผู๎อ่ืนและสํวนรวม มีความใฝุรู๎ และเรียนอยูํอยํางตํอเนื่อง ศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกสถานศึกษา และผู๎เรียนคิดเป็นท า
เป็น มีความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีวิจารณาญาณ 
และสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต การแก๎ไขปัญหา และความขัดแย๎ง
ตํางๆ อยํางเหมาะสม ผู๎เรียนเป็นคนดีศรีโพธิ์ธาตุ เป็นอัตลักษณ์ ที่บรรลุสอดคล๎องตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ คือ สุขภาพดี กีฬา
เดํน ตามจุดเน๎น และจุดเดํนที่ก าหนด และมีโครงการพิเศษ คือ โครงการเกษตรอินทรีย์วิ ถีเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการต๎านยาเสพติดในสถานศึกษาที่สามารถปูองกันและแก๎ไขปัญหาในสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและ
พึงพอใจของชุมชน เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ เกิดแบบอยํางและสร๎างคุณคําตํอสถานศึกษาและชุมชน
รอบสถานศึกษา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษาอยํางคุ๎มคํา ตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดระบบบริหารมีความเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียน เน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย โดยแบํงงานเป็น ๔ ด๎าน คือ ด๎านงานวิชาการ ด๎านงานงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคล 
และด๎านงานบริหารทั่ ว ไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานปฏิบัติตามที่ ระบุ  ในระเบียบ

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
   

๑. ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

83 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน 

๒. ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ

เรียนรู๎ 

84 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน 

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 83 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน 

๔. ครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ 85 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน 

๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ผลลัพธ์เฉลี่ยที่สถานศึกษาท าได๎ 

83 ยอดเยี่ยม มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 74 ดีเลิศ มาตรฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ การได๎มา จ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการด ารงต าแหนํง การพ๎นจาก
ต าแหนํง และการปฏิบัติหน๎าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมในการก าหนดเอกลักษณ์ 
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ให๎ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าสาระหลักสูตร 
และสํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กทุกคนในเขตบริการได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยํางทั่วถึง พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแล
เด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ สร๎าง
เสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนมีวาระการประชุมและแตํงตั้งที่ปรึกษา/คณะอนุกรรมการ และผู๎มีสํวน
รํวมมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงาน ของสถานศึกษา บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา 
สะอาดถูกสุขลักษณะ สวยงาม และสํงเสริม พัฒนาเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ แบบวัดแบบทดสอบ
ทุกภาคการศึกษา และน าผลการประเมินไปพัฒนาครู แตํละคน อยํางเป็นระบบ ครูทุกคนมีการก าหนด
เปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน วิเคราะห์ข๎อมูล ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ จัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ และใช๎สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอน วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือน ามาใช๎ในการสอนซํอม/เสริมและพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษามีพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายใน ตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฏ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเปู าหมาย การพัฒนาจัดท าแผน 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษา บริหารจัดการตามระบบบริหารคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงาน
ประจ าปี ที่เป็นการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. นักเรียนยังไมํได๎ใช๎ทักษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก๎ปัญหาและความคิด 
สร๎างสรรค์ มุํงเน๎นการสอบและการศึกษาตํอมากกวําความรู๎ที่ใช๎ในการแก๎ปัญหาและการด ารงชีวิตของตนเอง  

2. จ านวนบุคลากรไมํเพียงพอ และภาระงานของบุคลากรมีมาก  
3. งบประมาณสนับสนุนไมํเพียงพอ  
4. นักเรียนมีภาระงานมากเกินไป สํงผลให๎ผลงานที่ปรากฏออกมาบางครั้งไมํดีเทําที่ควร  
5. สื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบันไมํสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทําที่ควร  
6. พฤติกรรมของนักเรียนบางสํวนไมํเหมาะสมและไมํปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให๎ดีขึ้น  
7. บางครอบครัวไมํมีเวลาในการอบรมสั่งสอนนักเรียน  
8.นักเรียนบางคนไมํสนใจในการเรียนการสอน ท าให๎ไมํมีการพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ  
9.ต๎องมีการสํงตํอข๎อมูลนักเรียนที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านตํางๆ ให๎กับครูที่จะชํวยสนับสนุน

สํงเสริม และพัฒนานักเรียนในด๎านนั้นๆ เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเองอยําง
ตํอเนื่อง เชํน การสํงตํอข๎อมูลนักเรียนจาก ม.ต๎น ไป ม.ปลาย  
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10.นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข๎าเรียนตํอในระดับมหาวิทยาลัยได๎แล๎ว ไมํมีแรงจูงใจในการท า
แบบทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)  

11.นักเรียนบางสํวนไมํเห็นความส าคัญของการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
12.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นยังไมํพบความถนัดของตนเอง เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต๎น (ม.3) แล๎ว ไมํสามารถวางแผนการเรียนตํอได๎  
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาทางการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

เรื่องทักษะการคิดสร๎างสรรค์จินตนาการ เพ่ือให๎ผู๎เรียนสร๎างสรรค์ผลงานอยํางมีคุณภาพ 
๒. การเรียนการสอนต๎องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษาให๎มากขึ้น มีการวัดและการประเมินที่หลากหลายในการประเมินตามสภาพจริง 
๓. ควรสํงเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑   นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓   นักเรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๘.๔๕ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๔   นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๓ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๒๐.๐๐ ๙.๙๗ พอใช๎ 
ตัวบํงชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็น

ส าคัญ 
๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนโพธิ์
ธาตุประชาสรรค์ 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยโรงเรียนโพธิ์ธาตุ
ประชาสรรค์และต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชา
สรรค์ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒  ผลการสํงเสริมพัฒนาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็น
เลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๓.๑๕ ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ๘๓.๑๕  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง        ไมํรับรอง 
 
 
 
 



32 
 

 

ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์มีผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาอยูํ แตํโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
ควรมีการก ากับ ติดตามนิเทศ อยํางจริงจังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยให๎
นักเรียนได๎ปฏิบัติโครงงาน ส ารวจและทดลอง พืช สัตว์ สิ่งของและเขียนรายงานการค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมเข๎าคํายทางวิชาการ และควรน าผลการนิเทศ ผลการ
ประเมินโครงการมาพัฒนานักเรียนอยํางตํอเนื่อง 

๑๖. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ได๎น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช๎ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อ ง เป็นการ
น าเอากระบวนการที่สถานศึกษาต๎องด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมี
แนวคิดการด าเนินงานที่นําสนใจและได๎รับการยอมรับอยํางแพรํหลาย เชํน กระบวนการพัฒนาโดยการใช๎
ข๎อมูลอยํางชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) การจัดการความรู๎  (Knowledge 
Management) การสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ (Learning Network) และการน าผลการประเมินไปใช๎
ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็นต๎น ซึ่งการน าแนวคิดเหลํานี้ไปด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่องของสถานศึกษา มิใชํเป็นการเพ่ิมภาระงานที่มากขึ้น แตํเป็นการเสริมหรือสนับสนุนให๎
โรงเรียนมีระบบหรือวิธีการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นฐานในการขับเคลื่อนให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน  
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๑๗. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๑๗.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์   ได๎จัดแบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น ๔ ฝุาย โดยแบํงเป็น  
ฝุายอ านวยการ ฝุายวิชาการ  ฝุายปกครองและฝุายบริการ ผู๎บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  และใช๎หลักทศพิธราชธรรม (เชํน การพัฒนาตามกระบวนการ 
PDCA, SBMLD, เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ)และอธิบายการน ามาใช๎ในบริบทของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  

 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
 

  ๑๗.๒ ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
       ปรัชญาของโรงเรียน   
 “กัลยาณการี กัลยาณัง ปาปการี จปาปกัง” ท าดีได๎ดี ท าชั่วได๎ชั่ว  

วิสัยทัศน์ 
“มุํงมั่นจัดการศึกษาได๎คุณภาพตามมาตรฐาน ผู๎เรียนเป็นคนดีมีสมรรถนะ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเป็นมืออาชีพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 
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พันธกิจ 
๑. การจัดการศึกษา  
๒. การพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน  
๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. การบริหารจัดการสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
  

- กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน และจัดกระบวนการเรียนรู๎
โดยใช๎สื่อ นวัตกรรม   

ฝุายวิชาการ 
ฝุายอ านวยการ 
ฝุายปกครอง 
ฝุายบริการ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะ

ผู๎เรียน 

2.1 กลยุทธ์การสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ตามศักยภาพของผู๎เรียน 
2.2  กลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษา
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(SBMLD) 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.1 กลยุทธ์การสํงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎
มาตรฐานตามวิชาชีพ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 กลยุทธ์การสํงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล๎อมและ
แหลํงเรียนรู๎ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 
5.2 กลยุทธ์การบริหารและจัดการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ ตามมาตรฐาน จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อ นวัตกรรม น๎อมน าหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสมรรถนะ 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ ศักยภาพ และสมรรถนะตามวิชาชีพ 
๔. สถานศึกษามีเทคโนโลยี สารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัย สอดคล๎องกับการจัดการศึกษาใน 
   ศตวรรษท่ี  21 
๕. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
“กีฬาเดํน เป็นสถานศึกษาพอเพียง” 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
“สุขภาพดี  ยิ้มงําย  ไหว๎สวย” 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของผู๎เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู๎เรียนไว๎ในพันธกิจที่ 1  สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะด๎านวิชาการและ
การกีฬาสูํความเป็นเลิศ เปูาประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ 2. ผู๎เรียนมีอัจฉริยภาพ 3.ผู๎เรียนมีความรักและ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 4. ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ วัฒนธรรมไทย  และพันธ
กิจข๎อ 4 พัฒนาผู๎เรียนตามหลักคํานิยม  12  ประการ  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเปูาประสงค์ของโรงเรียน ดังนี้  

กระบวนการพัฒนา  
ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู๎เรียน เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วั ดของ

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กระบวนการพัฒนา 1.1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

โรงเรียนสํงเสริมการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมทักษะการอําน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ ดังนี้ 1. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ  2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภูํ “ครูกวี
ศรีสยาม” 3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) 4. โครงการนักเรียนรํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  5. โครงการ
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (8 กลุํมสาระการเรียนรู๎)  
6. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหมํ  7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎าน
การศึกษา  โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน เพ่ือเน๎นให๎ผู๎เรียน
มีความสามารถด๎านการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดดังนี้ 
วิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 เรื่องวัยรุํนกับการสื่อสารทางออนไลน์ สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.2 เรื่อง 
การเขียนบรรยายประสบการณ์ สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.3 เรื่อง แนะน าสถานที่ทํองเที่ยวบ๎านเรา สัปดาห์ที่ 1-
2  ชั้น ม.4 เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี สัปดาห์ที่ 2 ชั้น ม.5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี สัปดาห์
ที่ 3  ชั้น ม.6 เรื่อง โคลนติดล๎อ สัปดาห์ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1 เรื่อง พฤติกรรมวัยรุํน สัปดาห์ที่ 1-2  
ชั้น ม.2 เรื่อง การเขียนสรุปความรู๎จากบทความ สัปดาห์ที่ 1-2 ชั้น ม.3 เรื่อง ค าคมความคิด สัปดาห์ที่ 1-2  
ชั้น ม.4 เรื่อง หัวใจชายหนุํม สัปดาห์ที่ 4-5  ชั้น ม.5 เรื่อง นารายน์ปราบนนทุกข์ สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.6 
เรื่อง เพลงกินใจนัยส าคัญ สัปดาห์ที่ 1-2  วิชาภาษาอังกฤษ  ภาคเรียนที่ 1 ชั้น  ม.1 เรื่อง A Simple 
Solution  สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.2 เรื่อง Quiz  สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.3 เรื่อง Dancercise สัปดาห์ที่ 1-2  
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ชั้น ม.4 เรื่อง Should You Lend Money to Friends? สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.5 เรื่อง Penguins สัปดาห์ที่ 
1-2  ชั้น ม.6 เรื่อง School สัปดาห์ที่ 1-2  ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1 เรื่อง  My family สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.
2 เรื่อง The World’s Most Successful Pianist  สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.3 เรื่อง Frog สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น 
ม.4 เรื่อง A Little White Lie สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.5 เรื่อง Facebook สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.6 เรื่อง Safe 
the earth สัปดาห์ที่ 1-2  และกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการค านวน ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 เรื่อง 
เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวัน  สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.2 การสื่อสารข๎อมูล สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.3 การใช๎สื่อ
และปัญหาที่พบในสื่อยุคปัจจุบัน สัปดาห์ที่ 1-2  กิจกรรมชุมนุมวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน  ภาคเรียนที่ 1,2  
นักเรียนชั้น ม. 2 เรื่อง Introduce my self  ม.4 เรื่อง Classroom  นอกจากนั้น  ยังและมีการสํงเสริม
ผู๎เรียนให๎มีความสามารถด๎านการคิดค านวณในวิชาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 เรื่อง สมบัติของ
จ านวนเต็ม สัปดาห์ที่ 1-2  ม.2 เรื่อง จ านวนจริง สัปดาห์ที่ 1-2 ม.3 เรื่อง ทํองเที่ยวโจทย์ปัญหา เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ใช๎เหตุผลประกอบ สมการ อสมการ การแก๎สมการตัวแปรเดียว การแก๎สมการตัวแปรก าลังสอง  
สัปดาห์ที่ 1-2  ม.4 เรื่อง  จ านวนจริง ความนําจะเป็น การสับเปลี่ยนหมูํ สัปดาห์ที่ 1-2 ม.5 เรื่อง จ านวน
เชิงซ๎อน  ดีเทอร์มิแนนท ์สัปดาห์ที่ 1-2  ม.6 เรื่อง สถิติ สัปดาห์ที่ 1-2  ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1 เรื่อง ทักษะ
การคิดค านวณ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.2 เรื่อง ประโยคเงื่อนไขและบทกลับ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.3 เรื่อง  สัปดาห์ที่ 
1-2  ม.4 เรื่อง ฟังก์ชั่นเอกโปเนนเชียล และฟังก์ชันลอกาลิทึม สัปดาห์ที่ 1-2  ม.5 เรื่อง ล าดับและอนุกรม 
สัปดาห์ที่ 1-2  ม.6 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต๎น สัปดาห์ที่ 1-2  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงการคําย
วิชาการ 8 สาระ ปีการศึกษา 2563  คือ กลุํมสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมเกมส์ภาษา เฮฮาสะกดค า กลุํม
สาระภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Eng” Bingo กลุํมสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม เกม 24 พาฝัน  โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหมํ  มีกิจกรรมสํงเสริมทักษะความสามารถของผู๎เรียนด๎านภาษาอังกฤษ แกํ
นักเรียน  คือ  Lip-sync  Quiz  และ Dancercise  ชุมนุมภาษาจีน  ชุมนุมภาษาญี่ปุุน    
             การประเมินตนเอง 1.1.1 ด๎านความสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด
ค านวณ  ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น   ครูผู๎สอนได๎ด าเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพ
ภายในตามประเด็นนี้กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎รายบุคคล  ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภ าษาไทย  
ภาษาตํางประเทศ  และคณิตศาสตร์  และใช๎ระบบตรวจสอบถํวงดุลกับผลการด าเนินโครงกรที่เกี่ยวข๎องและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งมีผลสรุป  ดังนี้  ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 
2563  ระดับ ม.ต๎น  ภาคเรียนที่ 1 ในภาพรวม  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน  185  คน  
ผํานเกณฑ์วิชาภาษาไทย  ระดับดีขึ้นไป จ านวน 110 คน  คิดเป็นร๎อยละ 48.18 ผํานเกณฑ์วิชา
ภาษาตํางประเทศ  ระดับดีขึ้นไป จ านวน  110  คน  คิดเป็นร๎อยละ  48.18 ผํานเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับดี  ขึ้นไป  จ านวน 110 คน  คิดเป็นร๎อยละ  72.72  ในภาพรวมภาคเรียนที่  1  ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 
56.36 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ในภาพรวม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 110 คน  
ผํานเกณฑ์วิชาภาษาไทย  ระดับดีขึ้นไป  จ านวน  110 คน  คิดเป็นร๎อยละ 48.18   ผํานเกณฑ์วิชา
ภาษาตํางประเทศ  ระดับดีขึ้นไป  จ านวน  110 คน  คิดเป็นร๎อยละ  61.81 ผํานเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับดีขึ้นไป  จ านวน  110 คน  คิดเป็นร๎อยละ  73.64  ในภาพรวมภาคเรียนที่ 2 ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 
61.21 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน  มีนักเรียนชั้น ม.ต๎น มีความสามารถด๎านการอําน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ  คิดเป็นร๎อยละ  58.79  ระดับ ม.ปลาย  ภาคเรียนที่ 1 ในภาพรวม ผํานเกณฑ์วิชา



38 
 

 

ภาษาไทย  ระดับดีข้ึนไป จ านวน 110 คน  คิดเป็นร๎อยละ 63.16 ผํานเกณฑ์วิชาภาษาตํางประเทศ  ระดับดี
ขึ้นไป จ านวน  110  คน  คิดเป็นร๎อยละ  57.89 ผํานเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์  ระดับดี  ขึ้นไป  จ านวน 
110 คน  คิดเป็นร๎อยละ  60.40  ในภาพรวมภาคเรียนที่  1  ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 60.48 ปีการศึกษา 
2563 ภาคเรียนที่ 2 ในภาพรวม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 185 คน  ผํานเกณฑ์วิชา
ภาษาไทย  ระดับดีขึ้นไป  จ านวน  110 คน  คิดเป็นร๎อยละ 77.19   ผํานเกณฑ์วิชาภาษาตํางประเทศ  
ระดับดีข้ึนไป  จ านวน  110 คน  คิดเป็นร๎อยละ  80.70 ผํานเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์  ระดับดีขึ้นไป  จ านวน  
110 คน  คิดเป็นร๎อยละ  92.98  ในภาพรวมภาคเรียนที่ 2 ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 83.62 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาค
เรียน  มีนักเรียนชั้น ม.ปลาย มีความสามารถด๎านการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  คิดเป็น
ร๎อยละ  72.05  ระดับ  ดีมาก  รวมเฉลี่ยทั้ง ม.ต๎น และ ม.ปลาย ( 58.79+72.05)/2= 65.62  ระดับ  ดี
มาก 

การด าเนินงานเชิงปริมาณ  บรรลุเปูาหมาย  ดังนี้  1. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ ร๎อยละ  
95 2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภูํ “ครูกวีศรีสยาม” ร๎อยละ  95  3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํ
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ร๎อยละ 98  4. โครงการนักเรียน
รํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ร๎อยละ 98 5. โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (8  กลุํมสาระการเรียนรู๎) ร๎อยละ 98  
6. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหมํ ร๎อยละ 96 7.โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ
ด๎านศึกษาการ ร๎อยละ 98  รวมคําเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ  90   

จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกลําว สํงผลให๎ผู๎เรียนมีทักษะในด๎านการอําน  การเขียน  
การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ได๎ตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น  สามารถใช๎ภาษาไทย  ภาษาจีน  และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม  ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด  แหลํงเรียนรู๎  และสื่อตําง ๆ รอบตัว  มีทักษะการคิดค านวณ  การวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา  และสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ในการเรียนรู๎วิชาอ่ืน ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สํงผลให๎
โรงเรียนเข๎ารํวมประกวดแขํงขันทักษะตํางๆที่หนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอ่ืนจัด เพ่ือตอบสนอง
ความสามารถด๎านการอําน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  จนได๎รับรางวัล  ดังนี้  รางวัลจาก
การประกวด  Lip-sync   Quiz  และ Dancercise   

การประเมินคุณภาพภายนอกที่เทยีบเคียงแล๎ว  ตัวบํงชี้ที่  ๔  ผู๎เรียนคิดเป็น  ท าเป็น  มีผลการประเมิน  
8.53  ถํวงน้ าหนักร๎อยละ  85.30  สรุปได๎วําผู๎เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น  (58.79 
+ 90 + 85.30)/3  คิดเป็นรอ๎ยละ 7.03  ระดบั  ดีเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมทักษะการคิดของผู๎เรียน ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด  2.โครงการสํงเสริม
การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการสํงเสริมกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ 4. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา  5. โครงการสํงเสริม
ทักษะอาชีพและการออม 6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา  7. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21  โดยโรงเรียนสํงเสริมให๎ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
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ผู๎เรียน  เพ่ือเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรอง พิจารณาอยําง
รอบคอบ โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมี
เหตุผล  มีการก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก๎ปัญหา รูปแบบโครงงาน รูปแบบ Stem Education 
รูปแบบ Active leaning แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหา  ตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 
เรื่อง  การด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.2 เรื่อง ปัญหาการลงทุนในประเทศ
ไทย สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.3 เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สัปดาห์ที่ 1-2 ชั้น ม.4 เรื่อง 
วัฒนธรรมไทย สัปดาห์ที่1-2  ชั้น ม.5 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.6 เรื่อง หนํวย
เศรษฐกิจ สัปดาห์ที่ 1-2  ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1 เรื่อง การเลือกซื้อสินค๎า สัปดาห์ที่ 1-2 ชั้น ม.2 เรื่อง 
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป สัปดาห์ที่ 1-2 ชั้น ม.3 เรื่อง เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาใต๎ สัปดาห์ที่ 1-2 
ชั้น ม.4 เรื่อง รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย สัปดาห์ที่ 1-2 ชั้น ม.5 เรื่อง สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ   สัปดาห์ที่ 1-2 ชั้น ม.6 เรื่อง นโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ สัปดาห์ที่ 5  
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 เรื่อง การจ าแนกองค์ประกอบของสาร สัปดาห์ที่ 4  
ชั้น ม.2 เรื่อง ธาตุ สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางคํา V I R สัปดาห์ที่ 2  ชั้น ม.4 เรื่อง 
สารประกอบ สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม.5 เรื่อง ของแข็ง สัปดาห์ที่ 3 ชั้น ม.6 เรื่อง พอลิเมอร์ สัปดาห์ที่ 1-2  ภาค
เรียนที่ 2 ชั้น ม.1 เรื่อง ความร๎อนกับการเปลี่ยนแปลง สัปดาห์ที่ 3  ชั้น ม.2 เรื่อง พลังงานแสง สัปดาห์ที่ 2 
ชั้น ม.3 เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ สัปดาห์ที่ 2 ชั้น ม.4 เรื่อง จักรวาล สัปดาห์ที่ 3  
ชั้น ม.5 เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สัปดาห์ที่ 4  ชั้น ม.6 เรื่อง ปิโตรเคมี สัปดาห์ที่ 1-2  มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามโครงการคํายวิชาการ 8 สาระฯ ปีการศึกษา 2563  คือ กลุํมสาระสังคม ฯ จัดคํายฐาน
กิจกรรมรักษ์สังคมและสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมกิจกรรมสวดมนต์เย็นมีการใสํบาตรทุกวันพระที่หน๎าเสาธง น าคณะ
ครูและนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมนุํงผ๎าไทยใสํบาตรที่ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน จนยกระดับเป็นโรงเรียนศีล 5  
กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ จัดคํายฐานกิจกรรม Science and tecno  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมแขํงขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประกวดแตํงกายชุดรีไซเคิล  และประกวดเต๎น
ประกอบเพลงทางวิทยาศาสตร์ แขํงขันยิงจรวดขวดน้ า ม.ต๎น และ ม.ปลาย ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต๎น ม.ปลาย  กิจกรรมคํายลูกเสือ และยุวกาชาด มีกิจกรรมอยูํคํายฯแบบเต็มรูปและทดสอบวิชา
พิเศษลูกเสือ-ยุวกาชาด  กิจกรรมแขํงขันกีฬาภายในและน านักกีฬาไปแขํงขันภายนอกสถานศึกษา โดยน านักกรีฑา
เข๎ารํวมแขํงขันนักเรียนระดับจังหวัดศรีสะเกษ ได๎ เป็นตัวแทนเข๎ารํวมคัดเลื อกตัวแทนไประดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพและการออมมีสหกรณ์และ
ธนาคารโรงเรียนโดยมีพ่ีเลี้ยงเครือขํายจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอวังหิน  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21  กิจกรรม
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) มี
การจัดการอบรมการจัดการเรียนรู๎และถอดบทเรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรผู๎
มีความรู๎ความสามารถเฉพาะทางจากศูนยการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2564 ซึ่งสํงเสริมการเรียนรู๎แบบโครงงานและถอดบทเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง 8 กลุํมสาระฯ ดังนี้ กลุํมสาระคณิตศาสตร์ ได๎แกํ โครงงานพารวยด๎วยหอมแบํงอินทรีย์  โครงงานค ายืม
ภาษาตํางประเทศในงานเพลงลูกทํุง 100 ล๎านวิว  กลุํมสาระฯภาษาไทย โครงงานมัคคุเทศท๎องถิ่น โครงงาน
ธนาคาร สหกรณ์  กลุํมสาระวิทยาศาสตร์  โครงงานมหัศจรรย์เครื่องดื่มคลอโรฟีลสมุนไพรจากใบยํานาง โครงงาน
พัฒนาการปลูกผักบุ๎งแบบชีวภาพไร๎ดินปลอดสารพิษ กลุํมสาระฯการงานฯ โครงงานเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  โครงงานคิดไมํถุง ถุงไมํผ๎า หมดสิทธิ์มาหารักษ์  กลุํมสาระสังคมฯ โครงงานแจํวบอง
สมุนไพร ใสํใจสุขภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานสื่อสร๎างสรรค์ด๎วยหนังสั้น  กลุํมสาระฯ 
ศิลปะ และพลศึกษา  โครงงานวัยรุํนวัยใส  ใสํใจออกก าลังกาย             

จากการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข๎อง  มีผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ  บรรลุเปูาหมาย  ดังนี้  โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด  ร๎อยละ 74 โครงการสํงเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ 74  โครงการสํงเสริม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 73 โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา ร๎อย
ละ 73 โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม ร๎อยละ 74  โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎าน
การศึกษา ร๎อยละ 74 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สูํศตวรรษท่ี 21 ร๎อยละ 74  สํงผลให๎ผู๎เรียนมีการ
พัฒนาด๎านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก๎ปัญหา ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม  ผู๎ เรียนรู๎จักคิดอยํางระมัดระวังอยํางมีเหตุผลกํอนการตัดสินใจ
สามารถประเมินข๎อเสนอหรือสมมติฐานที่ได๎รับแล๎วท าการไตรํตรองตัดสินบนพ้ืนฐานแหํงพยานหลักฐานที่
น ามาสนับสนุน รู๎จักคิดอยํางมีจุดมุํงหมายเพ่ือหาข๎อสรุปที่สมเหตุสมผล มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางแก๎ปัญหาได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  สํงผลให๎โรงเรียนเข๎ารํวมประกวดแขํงขันทักษะตํางๆที่
หนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอ่ืนจัด เพ่ือตอบสนองความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก๎ปัญหา  จนได๎รับรางวัล  ดังนี้   กลุํม สาระ
วิทยาศาสตร์ นักเรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันทักษะวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจัด  กลุํมสาระสังคมฯ ได๎รับ
รางวัลระดับอ าเภอเป็นโรงเรียนศีล 5 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนผํานการประเมินเป็น
โรงเรียนต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎และบริหารตามหักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)   

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ ซึ่งได๎ผลการประเมิน
คุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล ระดับชั้น ม.ต๎น ภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  คิดเป็น
ร๎อยละ  51.18  วิชาสังคมศึกษา  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 45.45 เฉลี่ยภาคเรียนที่  1  
คิดเป็นร๎อยละ 48.32  ภาคเรียนที่  2  วิชาวิทยาศาสตร์  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 50.00 
วิชาสังคมศึกษา มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 68.18 เฉลี่ยภาคเรียนที่  2  คิดเป็นร๎อยละ  
59.09  รวมคําเฉลี่ยชั้น ม.ต๎น  2  ภาคเรียน  คิดเป็นร๎อยละ 53.71 ระดับ  ดีมาก ระดับชั้น ม.ปลาย ภาค
เรียนที่ 1 วิชาฟิสิกส์  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ  66.67 วิชาเคมี  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นร๎อยละ  68.42 วิชาชีววิทยา มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ  42.11 วิชาสังคมศึกษา  มี
ผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 68.42 เฉลี่ยภาคเรียนที่  1  คิดเป็นร๎อยละ 61.41 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาฟิสิกส์ มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 64.91 วิชาเคมี มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร๎อย
ละ 82.46 วิชาชีววิทยา มีผู๎สอบผํานระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 40.35 วิชาสังคมศึกษา มีผู๎สอบผํานระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 91.22 เฉลี่ยภาคเรียนที่  2  คิดเป็นร๎อยละ  59.09  รวมคําเฉลี่ยชั้น ม.ปลาย  2  
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ภาคเรียน  คิดเป็นร๎อยละ 69.74 ระดับ  ดีมาก  รวมเฉลี่ย ม.ต๎น และ ม.ปลาย (53.71+69.74)/2=61.73  ระดับ ดี
มาก 

กระบวนการพัฒนา  1.1.3  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  ผู๎เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็นแนวคิด  โครงการโครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่
สํงเสริมทักษะความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมของผู๎เรียน ดังนี้  1. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร (ICT)  2. โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎างสรรค์ อนุรักษ์ทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล๎อม  3. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํ
ศตวรรษที่ 21 ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 5. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา 
ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด๎านทักษะอาชีพ   ด๎านการจัดการเรียนรู๎  
โรงเรียนก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาการสร๎างผลงาน  นวัตกรรม  โครงงาน  ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎ตําง ๆ  ได๎แกํ  กลุํมสาระสังคมศึกษา ฯ  วิชาพระพุทธศาสนา  ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 เรื่อง 
การแก๎ปัญหาด๎วยหลักธรรมอริยสัจสี่ สัปดาห์ที่ 1-2  ชั้น ม.2 เรื่อง การเผยแพรํพระพุทธศาสนาในประเทศ
เพ่ือนบ๎าน สัปดาห์ที่ 5-6  ชั้น ม.3 เรื่อง การเป็นพระพุทธศาสนิกชนที่ดี สัปดาห์ที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.
1 เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม.2 เรื่อง การปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตามหลัก
พระพุทธศาสนา สัปดาห์ที่ 5 ชั้น ม.3 เรื่อง แนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา สัปดาห์ที่ 6 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพ  ในภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 อาหารไทยเบื้องต๎น สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม.2 การประดิษฐ์
ของใช๎จากวัสดุท๎องถิ่น สัปดาห์ที่ 2 ชั้น ม. 3 เรื่อง ขนมไทย สัปดาห์ที่ 5  ชั้น ม. 4 เรื่อง การซํอมแซม
เครื่องใช๎ไฟฟูา สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม. 5 เรื่อง การประกอบหุํนยนต์ (การเขียนโปรแกรม)  สัปดาห์ที่ 3  ชั้น ม. 6 
เรื่อง การซํอมแซมเครื่องยนต์เล็ก สัปดาห์ที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1 อาหารไทยเบื้องต๎น สัปดาห์ที่ 4 ชั้น 
ม.2 การประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุท๎องถิ่น สัปดาห์ที่ 2 ชั้น ม. 3 เรื่อง ขนมไทย สัปดาห์ที่ 5  ชั้น ม. 4 เรื่อง 
การซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟูา สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม. 5 เรื่อง การประกอบหุํนยนต์ (การเขียนโปรแกรม)  สัปดาห์ที่ 
3  ชั้น ม.6 เรื่อง การซํอมแซมเครื่องยนต์เล็ก สัปดาห์ที่ 4 โรงเรียนสํงเสริมการเรียนรู๎แบบโครงงาน 8 กลุํม
สาระฯ ดังนี้ กลุํมสาระคณิตศาสตร์  โครงงานพารวยด๎วยหอมแบํงอินทรีย์  ชั้น ม.1 กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ  
โครงงานค ายืมภาษาตํางประเทศในงานเพลงลูกทุํง 100 ล๎านวิว  ชั้น ม.4 กลุํมสาระฯภาษาไทย โครงงานมัคคุเทศ
ท๎องถิ่น ชั้น ม.3 เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ สัปดาห์ที่ 5  และโครงงานธนาคาร สหกรณ์  ชั้น ม.6  กลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์  โครงงานมหัศจรรย์เครื่องดื่มคลอโรฟีลสมุนไพรจากใบยํานาง ชั้น ม.2 สัปดาห์ที่ 5  และโครงงาน
พัฒนาการปลูกผักบุ๎งแบบชีวภาพไร๎ดินปลอดสารพิษ ชั้น ม.4   กลุํมสาระฯการงานฯ โครงงานเกษตรอินทรีย์ วิถี
พอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชั้น ม.1 กลุํมสาระสังคมศึกษา  โครงงานคิดไมํถุง ถุงไมํผ๎า หมดสิทธิ์มาหารักษ์ 
ชั้น ม.2 เรื่อง ขยะรีไซเคิล สัปดาห์ที่ 5  และกลุํมสาระสังคมฯ โครงงานแจํวบองสมุนไพร ใสํใจสุขภาพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ม.5 เรื่อง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สัปดาห์ที่ 6  กลุํมสาระฯ ศิลปะ และพลศึกษา  
โครงงานวัยรุํนวัยใส  ใสํใจออกก าลังกาย ชั้น ม.5 โครงงานสุขภาพ สัปดาห์ที่ 7 ชุมนุมคณิตศาสตร์ โครงงานสื่อ
สร๎างสรรค์ด๎วยหนังสั้น ชั้น ม.6  
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 จากการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลําว  สํงผลให๎โครงการสํงเสริมด๎านการพัฒนา
ความสามารถด๎านการสร๎างนวัตกรรมบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎  ดังนี้ โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร๎อยละ 62  โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎างสรรค์ อนุรักษ์ทรัพยา กรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ร๎อยละ 62 โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน ร๎อยละ 63 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 63 ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ร๎อยละ 62  
โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ร๎อยละ 62  โครงการสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด๎าน
ทักษะอาชีพ  ร๎อยละ 62 ผู๎เรียนมีการพัฒนาความสามารถด๎านการสร๎างนวัตกรรม  ผู๎เรียนรู๎จักคิดสร๎างสรรค์  
มีความพร๎อมที่จะก๎าวไปข๎างหน๎าเพื่อปรับตัวให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได๎ตามศักยภาพอยํางเต็มที่และเต็มความสามารถ  มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนน าเสนอผลงาน ชิ้นงาน  โครงงาน  
นวัตกรรม  ในคราวประเมินโรงเรียนแบบอยํางการจัดการศึกษาและบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) มีการผลงานที่สํงประกวด สํงผลให๎โรงเรียนมีผู๎เรียนได๎รับรางวัลจากหนํวยงาน
ภายนอกในรอบ 1-2 ปี ที่แล๎ว ได๎รับรางวัลจากการประกวดจ านวนมาก  นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางสนุกสนาน
จากโครงงานสื่อสร๎างสรรค์ด๎วยหนังสั้น มีการสํงนักเรียนเข๎าอบรมการจัดท าสื่อ สร๎างสื่อ น าเสนอสื่อ เผยแพรํสื่อ
ทางออนไลน์ และสํงคลิปวีดีโอเข๎าประกวดได๎รับรางวัลชนะเลิศ หัวข๎อ “อลังการงานแสดงมนตรา ศรีพฤเธศวร” ใน
งานดอกล าดวน ปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ  ผู๎เรียนเข๎ารํวมประกวดท ากระทงในงานลอยกระทง ได๎รับรางวัล
ชมเชย จาก SSK Mini park โดย อบจ.ศรีสะเกษ  อีกทั้งเข๎ารํวมประกวดดนตรีโฟล๎คซอง ในงานลอยกระทง และ
งานดอกล าดวนศรีสะเกษ ผลที่ได๎รับ นักเรียนเป็นคนกล๎าแสดงออก มีอารมณ์สุนทรียภาพครูได๎ด าเนินการ
ประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประเด็นนี้กับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎รายบุคคล  ในทุกกลุํมสาระ และใช๎ระบบตรวจสอบถํวงดุลกับผลการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข๎องและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งได๎ผลการประเมินคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ภาคเรียนที่ 1 มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไปทุกกลุํมสาระ  คิดเป็นร๎อยละ 62.98 ภาคเรียนที่  2  มีผู๎สอบผําน
ระดับดีขึ้นไปทุกกลุํมสาระ คิดเป็นร๎อยละ 57.58 รวมคําเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน  คิดเป็นร๎อยละ 60.28 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไปทุกกลุํมสาระ คิดเป็นร๎อยละ 71.48 
ภาคเรียนที่  2 มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไปทุกกลุํมสาระ คิดเป็นร๎อยละ 82.98 รวมคําเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน  
คิดเป็นร๎อยละ 77.19  รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ระดับชั้น  (60.28+71.48)/2 = 68.74 ระดับดีมาก 
 

กระบวนการพัฒนา  1.1.4  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสาร ผู๎เรียนมี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ 
การสื่อสาร การท างานอยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมทักษะ
ความสามารถ คือ 1. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT)  2. โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  3. โครงการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํ
ศตวรรษที่ 21 (ภาษา ไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 5. โครงการสํงเสริมศักยภาพ
ผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และ ICT นอกจากนั้น  ในด๎านการจัดการเรียนรู๎  โรงเรียน
ก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการ
สื่อสาร  ในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี  คือ  ในภาคเรียนที่  
1  ชั้น  ม. 1  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวั น  สัปดาห์ที่  2 – 3  
ชั้น  ม. 2  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การสื่อสารข๎อมูล สัปดาห์ที่  2 -5  ชั้น  ม. 3  มีหนํวย
การเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  การใช๎สื่อและปัญหาที่พบในสื่อยุคปัจจุบัน สัปดาห์ที่  3-5  ชั้น  ม. 4 มี
หนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ  
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สัปดาห์ที่  3-5  ชั้น  ม.5  หนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การสร๎างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช๎หรือ
วิธีการตามกระบวนการของเทคโนโลยีอยํางปลอดภัยแบบภาพฉายและแบบจ าลอง  สัปดาห์ที่  4 - 5  ม. 6  
มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  การเลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอยําง
สร๎างสรรค์  สัปดาห์ที่  2 – 3  ในภาคเรียนที่  2  ชั้น  ม. 1  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  
ระบบทางเทคโนโลยี  สัปดาห์ที่  2 – 3  ชั้น  ม. 2  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การวิเคราะห์
และเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม สัปดาห์ที่  2-5  ชั้น  ม. 3  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง 
ความต๎องการและการแก๎ปัญหาของมนุษย์สูํการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  สัปดาห์ที่  3-5  และกิจกรรม
อบรมพัฒนาตามกิจกรรมคํายพัฒนาวิชาชีพ ฐานกิจกรรมการซํอมคอมพิวเตอร์ นักเรียนรู๎จักชิ้นสํวน
คอมพิวเตอร์และซํอมคอมใช๎เองได๎  อีกทั้งนักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบผลการ
เรียนของตนเองโดยจากเว๎ปไซด์ของโรงเรียน  สามารถเข๎าเรียนออนไลน์โดยใช๎กูเกิ้ลฟอร์ม และกูเกิ้ลมีท และ
สามารถใช๎แอ๎ปพลิเคชั่นตําง ๆ จากคอมพิวเตอร์ได๎      

จากการเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลําว  สํงผลให๎โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสาร สนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ร๎อยละ 62  โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ร๎อยละ  62  โครงการปรับปรุง
แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  ร๎อยละ  63 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 (ภาษา ไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  ร๎อยละ  62 โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี 
กีฬา อาชีพ และ ICT ร๎อยละ  62 สํงผลให๎ผู๎เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต รู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถพัฒนาการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์  ติดตํอสื่อสาร  ค๎นหาข๎อมูล  ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ  
แก๎ปัญหา  หรือสร๎างงานและมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ ใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม  สํงผลให๎โรงเรียนมีผู๎เรียน
ได๎รับรางวัลจากหนํวยงานภายนอกในปีที่ผํานมาจ านวนมาก  ผลการประเมินตนเองด๎านความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสาร  โดยครูได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎รายบุคคล  ในวิชาคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีฯ  ในภาคเรียนที่  1 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดี
ขึ้นไป  ร๎อยละ  67.57  ภาคเรียนที่  2  มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป  ร๎อยละ  49.30  รวม
เฉลี่ยทั้ง  2  ภาคเรียน  คิดเป็นร๎อยละ  60.44  ระดับปานกลาง 
 

กระบวนการพัฒนา 1.1.5 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุ
และมีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน ด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ 
กระบวนการตํางๆ รวมทั้งมีความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ  โรงเรียนโพธิ์
ธาตุประชาสรรค์  ได๎ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ดังนี้  1. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํม
สาระ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (8 กลุํมสาระการเรียนรู๎) ร๎อยละ 80 2. โครงการสํงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน ร๎อยละ 63 3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ร๎อยละ 62. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สูํศตวรรษ
ที่21ร๎อยละ 74  5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร๎อยละ 84  โรงเรียนได๎
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (8 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎) ด๎วยวิธีการเรียนทั้งในห๎องเรียน เรียนออนไลน์ในวันปิดเรียน และมีการสอนเสริม สอนเพ่ิมเติม มีการทดสอบ
วัดผลทางการเรียน และตรวจสอบการเรียนของนักเรียนอยํางสม่ าเสมอ  สํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
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โครงงานตามกลุํมสาระจนสามารถน าเสนอในคราวประเมินเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนรู๎และบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และ ประเมินโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพํออยํางพอเพียง มีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) โดย
จัดกิจกรรมคํายวิชาการแบบฐาน  และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎กับครูทั้ง
โรงเรียนโดยมีวิทยากร คือ ดร.ธันร์ญพร ไชยพรรค ศึกษานิเทศองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจาก
เป็นชํวงโรคโควิด-19 ระบาด สํงผลให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมประกวดแขํงขัน น๎อยรายการ ดังนี้   ประกวดคลิปวีดีโอ 
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ หัวข๎อ “อลังการงานแสดงมนตรา ศรีพฤเธศวร” ในงานดอกล าดวน ปี 2564 จังหวัดศรีสะ
เกษ  ผู๎เรียนเข๎ารํวมประกวดท ากระทงในงานลอยกระทง ได๎รับรางวัลชมเชย จาก SSK Mini park โดย อบจ.ศรีสะ
เกษ  อีกทั้งเข๎ารํวมประกวดดนตรีโฟล๎คซอง ในงานลอยกระทง และงานดอกล าดวนศรีสะเกษ ผลที่ได๎รับ นักเรียน
เป็นคนกล๎าแสดงออก มีอารมณ์สุนทรียภาพ 

สรุปผลการประเมินตนเองด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ภาคเรียนที่ 1 
มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไปทุกกลุํมสาระ  คิดเป็นร๎อยละ 62.98 ภาคเรียนที่ 2  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไปทุก
กลุํมสาระ  คิดเป็นร๎อยละ 57.58  รวมคําเฉลี่ยทั้ง  2  ภาคเรียน  คิดเป็นร๎อยละ 60.28 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 1  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไปทุกกลุํมสาระ  คิดเป็นร๎อยละ 71.48  ภาค
เรียนที่  2  มีผู๎สอบผํานระดับดีขึ้นไปทุกกลุํมสาระ  คิดเป็นร๎อยละ 82.98 รวมคําเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน  คิด
เป็นร๎อยละ 77.19  รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ระดับชั้น  (60.28+71.48)/2 = 68.74 ระดับดีมาก ผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดับดีข้ึนไป สูงกวําปีที่ผํานมา คําเฉลี่ยรวมคิดเป็นร๎อยละ 15.30 

กระบวนการพัฒนา 1.1.6 ด๎านความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  โรงเรียนโพธิ์ธาตุ
ประชาสรรค์  ได๎ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของผู๎เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ตามหลักสูตรไว๎ในพันธกิจที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะด๎านวิชาการและการกีฬาสูํ
ความเป็นเลิศ เปูาประสงค์ท่ี 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ 2. ผู๎เรียนมีอัจฉริยภาพ 3.ผู๎เรียนมีความรักและภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย 4. ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ วัฒนธรรมไทย  และพันธกิจข๎อ 4 
พัฒนาผู๎เรียนตามหลักคํานิยม  12  ประการ  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนด๎านความรู๎ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  ดังนี้  1. โครงการน านักเรียนศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ ศิลปวัฒนธรรม
นอกสถานศึกษา  2. โครงการแนะแนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564  3. โครงการสํงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  4. โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม  5. โครงการพัฒนา
ทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด๎านทักษะอาชีพ  7. โครงการภาษา
กับวัฒนธรรมท๎องถิ่น   

นอกจากนั้น  ในด๎านการจัดการเรียนรู๎  โรงเรียนก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎าน
ความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  ในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา
งานประดิษฐ์ คือ ในภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 อาหารไทยเบื้องต๎น สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม.2 การประดิษฐ์ของใช๎จาก
วัสดุท๎องถิ่น สัปดาห์ที่ 2 ชั้น ม. 3 เรื่อง ขนมไทย สัปดาห์ที่ 5  ชั้น ม. 4 เรื่อง การซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟูา 
สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม. 5 เรื่อง การประกอบหุํนยนต์ (การเขียนโปรแกรม)  สัปดาห์ที่ 3  ชั้น ม. 6 เรื่อง การ
ซํอมแซมเครื่องยนต์เล็ก สัปดาห์ที่  4  ในภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1 อาหารไทยเบื้องต๎น สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม.2 
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การประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุท๎องถิ่น สัปดาห์ที่ 2 ชั้น ม. 3 เรื่อง ขนมไทย สัปดาห์ที่ 5  ชั้น ม. 4 เรื่อง การ
ซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟูา สัปดาห์ที่ 4 ชั้น ม. 5 เรื่อง การประกอบหุํนยนต์ (การเขียนโปรแกรม)  สัปดาห์ที่ 3  
ชั้น ม. 6 เรื่อง การซํอมแซมเครื่องยนต์เล็ก สัปดาห์ที่  4 โรงเรียนจัดกิจกรรมคํายพัฒนาทักษะอาชีพ ฐาน
กิจกรรมท าขนมไทย และท าขนพ้ืนบ๎าน  มีการน านักเรียนไปศึกษางานอาชีพจากชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เชํน 
ชํางตัดผม  ท าเส๎นขนมจีน  ทอผ๎าไหม ปลูกหอม  ปลูกกระเทียม กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลําว  สํงผลให๎โครงการน านักเรียนศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ 
ศิลปวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา ร๎อยละ 95 โครงการแนะแนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ร๎อย
ละ 98 โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร๎อยละ 95 โครงการสํงเสริมทักษะ
อาชีพและการออม ร๎อยละ 95  โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ร๎อยละ 95 โครงการสํงเสริม
และพัฒนาสมรรถนะด๎านทักษะอาชีพ  ร๎อยละ 98 โครงการภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ร๎อยละ 95  สํงผลให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะ
กระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  การแก๎ปัญหา  รู๎จักท างานรํวมกัน  การแสวงหาความรู๎  มีคุณธรรม  
มีลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  รวมทั้งสามารถใช๎ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด๎วย  ผลการประเมินตนเองด๎าน
ความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  โดยครูได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎รายบุคคล  ในสาระวิชาการงานอาชีพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ภาคเรียนที่ 1 มี
นักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 74.54 ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 78.18 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน คิดเป็นร๎อยละ 76.36 ระดับปานกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 74.54 ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนที่ได๎ผล
การเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 78.18 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน คิดเป็นร๎อยละ 76.36 ระดับปานกลาง 
 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กระบวนการพัฒนา 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู๎เรียนมี

พฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคํานิยมและจิตส านึกตาม ที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
คุณภาพของผู๎เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนไว๎ในพันธกิจที่ 
1 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะด๎านวิชาการและการกีฬาสูํความเป็นเลิศ เปูาประสงค์ที่ 1. 
ผู๎เรียนมีคุณภาพ 2. ผู๎เรียนมีอัจฉริยภาพ 3.ผู๎เรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 4. 
ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ วัฒนธรรมไทย  และพันธกิจข๎อ 4 พัฒนาผู๎เรียนตามหลักคํานิยม  
12  ประการ  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนด๎านการมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด คือ 1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด  
2. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา  3. โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎าง 
สรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม   4. โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5. 
โครงการพัฒนากิจกรรมพิธีไหว๎ครู 6. โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต๎านภัยยาเสพติด 7. โครงการสํงเสริม
กิจกรรมรัก หวงแหน และเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (กิจกรรมวันพํอ วันแมํ วันปิยมหาราช 5 ธันวาคม) 8. โครงการ
สํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ)  
9. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 10. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิชาดนตรี  11. โครงการ
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พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูํยุค 4.0 (กิจกรรมท าบุญวันพระ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม 5 
ส ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่  สํงเสริมการสอนแบบโครงงาน  กิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
กิจกรรมงานอาชีพ  กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย   กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียนและชุมนุม)  นอกจากนั้น  ใน
ด๎านการจัดการเรียนรู๎  โรงเรียนก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการสํงเสริมตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ คือ กลุํมสาระสังคมศึกษา ฯ ในภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม. 1  มีหนํวยการ
เรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  การสํงเสริมพระพุทธศาสนา  สัปดาห์ที่ 7 – 8  กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพ  ในภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 อาหารไทยเบื้องต๎น สัปดาห์ที่ 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น 
ม. 3  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม (วิทยาศาสตร์)  สัปดาห์ที่  9 -10 
ในภาคเรียนที่ 2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ชั้น  ม. 4 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรี ยนรู๎  เรื่อง การ
พูดในที่สาธารณะ  สัปดาห์ที่ 8 – 10 กลุํมสาระสุขศึกษา พลศึกษาชั้น ม. 5 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการ
เรียนรู๎  เรื่อง  การเลํนฟุตบอล  สัปดาห์ที่ 9 – 10 กลุํมสาระศิลปะ ชั้น  ม. 6  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการ
เรียนรู๎ เรื่อง การเลํนกีต๎าร์ สัปดาห์ที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ  ม.1  มีหนํวยการ
เรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  ภาษาในชีวิตประจ าวัน  สัปดาห์ที่ 1 – 3  ชั้น  คณิตศาสตร์  ม. 2  มีหนํวย
การเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สัปดาห์ที่ 1 – 3  กลุํมสาระวิทยาศาสตร์  ชั้น  ม. 3  
มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  ขยะรีไซเคิล (วิทยาศาสตร์)  สัปดาห์ที่  9–10  กลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา  ชั้น ม. 4  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  การท าเส๎น
ขนมจีน  สัปดาห์ที่ 5–6 ชั้น กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา ม.5 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  
เรื่อง  โครงงานสุขภาพ  สัปดาห์ที่ 5 – 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้น ม. 6  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหา
การเรียนรู๎  เรื่อง  การพูดในที่สาธารณะ สัปดาห์ที่  5–6 

จากการเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลําว  สํงผลให๎บรรลุตามเปูาประสงค์ คือ โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ร๎อยละ 75 โครงการน านักเรียนเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา  ร๎อยละ 75 โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎าง สรรค์ อนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ร๎อยละ 75  โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร๎อยละ 
75 โครงการพัฒนากิจกรรมพิธีไหว๎ครู ร๎อยละ 75  โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต๎านภัยยาเสพติด ร๎อยละ 74  
โครงการสํงเสริมกิจกรรมรัก หวงแหน และเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (กิจกรรมวันพํอ วันแมํ วันปิยมหาราช 5 
ธันวาคม ร๎อยละ 76  โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา วัน
ออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ) ร๎อยละ 74 โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ร๎อยละ 74 
โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิชาดนตรี ร๎อยละ 75 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูํยุค 4.0 
(กิจกรรมท าบุญวันพระ   กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่  สํงเสริมการสอนแบบ
โครงงาน  กิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  กิจกรรมงานอาชีพ  กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย  
กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียนและชุมนุม)  ร๎อยละ 74  โรงเรียนจัดกิจกรรมอยูํคํายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด เพ่ือ
ทดสอบความรู๎และวิชาพิเศษจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายในและน านักกรีฑาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาจังหวัดได๎เป็นตัวแทน
เข๎ารํวมคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรม
นักเรียนจัดท าสื่อสร๎างสร๎างค์และสํงเข๎าประกวดได๎รับรางวัลระดับเงินและรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิดีโอ ใน
งานดอกล าดวนศรีสะเกษ ปี 2564  จัดกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาให๎กับนักเรียนโดยนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวัยรุํนวัยใสใสํใจตนเอง โดยองค์การบริหารสํวนต าบลธาตุ จัด 
และโรงเรียนเชิญวิทยากรจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอวังหินและได๎รับความรํวมมือจากอ าเภอวังหินและต ารวจในการ
ตรวจหาสารเสพติดในปัจสาวะ ผลการด าเนินงานไปพบนักเรียนมีสารเสพติด ร๎อยละ 100  มีการเดินรณรงค์ปูองกัน
สารเสพติดในชุมชนในขบวนพาเหรดงานกีฬาภายใน และกิจกรรมรณรงค์ปูองกันสารเสพติดในโรงเรียนเพ่ือสํงสริมกิจกรรม 
Cover dance  โดยการประกวดเต๎น Cover dance  และสํงทีมที่ดีที่สุดเข๎ารํวมประกวด To Be Number one ระดับ
อ าเภอ  ได๎เป็นตัวแทนเข๎าเข๎ารํวมประกวดระดับจังหวัด  จัดกิจกรรมพิธีไหว๎ครู  เพ่ือนักเรียนได๎แสดงความกตัญญูและ



47 
 

 

ระลึกถึงบูรพาจารย์  จัดสํงเสริมกิจกรรมรัก หวงแหน และเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมวันพํอ วันแมํ วันปิย
มหาราช 5 ธันวาคม  มีการมอบเกียรติบัตรให๎กับแมํดีเดํน และน าคณะครูและนักเรียนรํวมกิจกรรมวันพํอ 5 ธันวา
มหาราช รํวมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ที่อ าเภอวังหินจัดกิจกรรมอบรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมต๎านภัยยา
เสพติดให๎กับนักเรียนโดยพระวิทยากรจากวัดปุาวังศิลา จนนักเรียน 2 คน ได๎รับเลือกเป็นมัคทายกน๎อยและชําง
ถํายภาพ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์  ใสํบาตรทุกวันพระที่โรงเรียน  ถวายภัตตาหารเพลพระที่วัดทุกวันพระตาม
โอกาส  สํงเสริมนักเรียนสอบธรรมสนามหลวงเป็นนักธรรมตรี  นักธรรมโท  และนักธรรมเอก  และน านักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมนุํงผ๎าไทยใสํบาตรที่อ าเภอวังหินและหมูํบ๎านธาตุรอบๆ โรงเรียนจัดเป็นประจ าทุกเดือน รํวมงานประเพณีไหว๎
แมํเฒําธาตุ คนเกําคนแกํของหมูํบ๎านธาตุ รวมทั้งน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน  น านักเรียนรํวมงานลอยกระทงมีการท ากระทงไปถวายวัดเพ่ือน าไปจ าหนํายหารายได๎เข๎าวัด
ตํอไป น านักเรียนเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาที่วัดบ๎านธาตุ สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักชํวยเหลือผู๎อ่ืนเชํนไปชํวยบริการน้ า
ดื่มในงานศพผู๎ปกครองนักเรียนในชุมชน ตามวาระและโอกาส  จัดกิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ที่แตํละห๎องได๎
รับผิดชอบ มีการประเมินความสะอาดโดยคณะกรรมการนักเรียนทุกเช๎า และจัดกิจกรรมรํวมกันทั้งโรงเรียนท าความ
สะอาดครั้งใหญํ(Big cleaning day) สํงเสริมการสอนแบบโครงงานทุกกลุํมสาระฯ จนสามารถน าแสดงเพ่ือประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  สํงเสริมกิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดย
น านักเรียนออกไปเรียนรู๎กับชุมชนเชํน  การท าเส๎นขนมจีน  การทอผ๎าไหม  การปลูกผัก  การเลี้ยงวัว การปลูกพริก  
การปลูกหอม  การปลูกกระเทียม  สํงเสริมกิจกรรมงานอาชีพโดยจัดคํายพัฒนางานอาชีพให๎แกํนักเรียนได๎แกํ งานชําง
ซํอมคอมพิวเตอร์ การท าขนมพ้ืนเมือง(ขนมดอกจอก)  การท าขนมไทย  นอกจากนี้ยังได๎รับความรํวมมือจากวิทยาลัย
สารพัดชํางศรีสะเกษ มาสอนอาชีพทั้งปีในกิจกรรมชุมนุมให๎กับนักเรียน  ได๎แกํ  ชุมนุมงานชํางซํอมเครี่องใช๎ภายใน
บ๎าน  ม.4  ชุมนุมภาษาจีน ม.3  ชุมนุมภาษาญี่ปุุน ม.1  ชุมนุมหุํนยนต์ขนาดเล็ก ม.5  ชุมนุมขนมไทย ม.2/1  ชุมนุม
ชํางซํอมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ม.6  ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.2/2  สํงผลให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎เข๎าใจตนเอง มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีวินัย  มีสมาธิในการเรียนและมีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ รู๎จักใช๎สติควบคุมตนเอง สามารถปรับเปลี่ยน
ตัวเองให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นกล๎าแสดงออก และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธอยํางถูกต๎อง  อีกทั้งมี
ผู๎ปกครองชํวยดูแลพฤติกรรมท าให๎นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น สร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางโรงเรียนและ
ผู๎ปกครอง นักเรียนอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข โรงเรียนได๎รับการประเมินเป็นสถานศึ กษาแบบอยําง
การจัดการเรียนรู๎และบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ยกระดับเป็น
โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพํออยํางพอเพียง (ระดับอ าเภอ) และโรงเรียนได๎รับเลือกเป็นหนํวยเผยแพรํ
พระพุทธศาสนา จากส านักวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผลการประเมินตนเองด๎านการมี คุณลักษณะและ
คํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยครูด าเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตาม
ประเด็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กับผลการประเมินจากความคิดเห็นของครูประจ าชั้นและ
ผู๎ปกครอง  ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล (ปถ.6) พิจารณาจากผู๎เรียนที่ผํานการ
ประเมินจากครูและผู๎ปกครอง  ในระดับดีขึ้นไป  ได๎ผลการประเมิน  ดังนี้  ในภาคเรียนที่  1  มีนักเรียนที่
ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 100 ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 100 
รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน  คิดเป็นร๎อยละ 100 ระดับดีเลิศ 
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กระบวนการพัฒนา 1.2.2  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็น
คุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  โรงเรียน
โพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของผู๎เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนไว๎ในพันธกิจที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะด๎าน
วิชาการและการกีฬาสูํความเป็นเลิศ เปูาประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ 2. ผู๎เรียนมีอัจฉริยภาพ 3.ผู๎เรียนมี
ความรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 4. ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ วัฒนธรรม
ไทย  และพันธกิจข๎อ 4 พัฒนาผู๎เรียนตามหลักคํานิยม  12  ประการ  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมศักยภาพ
ผู๎เรียนด๎านความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทยตามที่สถานศึกษาก าหนด  คือ  1. โครงการสํงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง”  2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภูํ “ครูกวีศรีสยาม”  3. 
โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ  4. โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ)  5. โครงการภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ในด๎าน
การจัดการเรียนรู๎  โรงเรียนก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการสํงเสริมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความ
เป็นไทย กลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ คือ กลุํมสาระสังคมศึกษาฯ ในภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1 มีหนํวยการเรียนรู๎/
เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การสํงเสริมพระพุทธศาสนา  สัปดาห์ที่ 7 – 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ชั้น 
ม. 2 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง  ขนมบัวลอยหลากสี  สัปดาห์ที่ 6 – 7 กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม (วิทยาศาสตร์) 
สัปดาห์ที่ 9-10 ในภาคเรียนที่ 2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้น ม. 4 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการ
เรียนรู๎ เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ  สัปดาห์ที่ 8–10 กลุํมสาระสุขศึกษา พลศึกษาชั้น ม.5 มีหนํวยการ
เรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การเลํนฟุตบอล สัปดาห์ที่ 9–10 กลุํมสาระศิลปะ ชั้น ม.6 มีหนํวยการ
เรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การเลํนกีต๎าร์ สัปดาห์ที่ 7 ในภาคเรียนที่ 2 กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ  ม.1 
มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง ภาษาในชีวิตประจ าวัน สัปดาห์ที่ 1–3 ชั้น คณิตศาสตร์ ม.2 มี
หนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สัปดาห์ที่ 1–3 กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 
มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง ขยะรีไซเคิล(วิทยาศาสตร์) สัปดาห์ที่ 9–10 กลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา  ชั้น ม.4 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การท าเส๎นขนมจีน 
สัปดาห์ที่ 5–6 ชั้น กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา ม.5 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง 
โครงงานสุขภาพ  สัปดาห์ที่ 5–6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้น ม.6 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการ
เรียนรู๎ เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ สัปดาห์ที่ 5–6 จากการเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลําว  สํงผลให๎
บรรลุตามเปูาประสงค์ คือ โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง”  ร๎อยละ 63  
โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภูํ “ครูกวีศรีสยาม”  ร๎อยละ 66  โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 
ร๎อยละ 75  โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา ออก
พรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ) ร๎อยละ 74 โครงการภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ร๎อยละ 63  โรงเรียนสํงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง” นักเรียนน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันที่โรงเรียน ที่บ๎าน และ
เป็นแบบอยํางให๎กับชุมชนและเครือขํายโรงเรียนอ่ืน ๆ  นักเรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทยทั้งด๎านภาษา ประเพณี 
วัฒนธรรม การแตํงกาย  แบบนุํงผ๎าไทยใสํบาตร และการเนินชีวิตแบบไทย ๆ จากกิจกรรมวันสุนทรภูํ “ครูกวีศรี
สยาม”  วันภาษาไทยแหํงชาติ  ผู๎เรียนมีรายได๎เพ่ิมจากการดอกเบี้ยการออมและเงินปันผลจากสหกรณ์  ผู๎เรียนมี
ทักษะด๎านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากกิจกรรมสร๎างสื่อสร๎าง สรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล๎อม 
สามารถสร๎างและเผยแพรํวิดีโอเรื่องแหลํงทํองเที่ยวในเมืองศรีสะเกษ  ผู๎เรียนสามารถอนุรักษ์ สร๎างรายได๎จาก
การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นด๎วยตนเอง  อนุรักษ์และเผยแพรํภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎ สํงผลให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎
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มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคํา ชื่นชม มีสํวนรํวมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม มีความกตัญญู กตเวที ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง
และเหมาะสม ผลการประเมินตนเองด๎านการมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยครูด าเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นนี้กับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ข๎อที่ 7 รักความเป็นไทย จากความคิดเห็นของครูประจ าชั้นและผู๎ปกครอง  ใน
สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล (ปถ.6) พิจารณาจากผู๎เรียนที่ผํานการประเมินจากครูและ
ผู๎ปกครอง  ในระดับดีข้ึนไป  ได๎ผลการประเมิน  ดังนี้  ในภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้น
ไป ร๎อยละ 100 ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 100 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 ระดับดีเลิศ 
 

กระบวนการพัฒนา 1.2.3  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายผู๎เรียน
ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของผู๎เรียน การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนไว๎ในพันธกิจที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎และทักษะด๎านวิชาการและการกีฬาสูํความเป็นเลิศ เปูาประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ 2. ผู๎เรียนมี
อัจฉริยภาพ 3.ผู๎เรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 4. ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และ วัฒนธรรมไทย  และพันธกิจข๎อ 4 พัฒนาผู๎เรียนตามหลักคํานิยม  12  ประการ  มีโครงการ/
กิจกรรมที่สํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนด๎านการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ตามที่
สถานศึกษาก าหนด คือ 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และยุว
กาชาด  2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันคริสมาตและวันขึ้นปีใหมํ  นอกจากนั้นในด๎านการจัดการเรียนรู๎  
โรงเรียนก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการสํงเสริม การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและ
หลากหลาย  ในกลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คือ ในภาคเรียนที่ 1 กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ชั้น ม.1 -3 มี
หนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การอยูํคํายพักแรม สัปดาห์ที่ 8 -10 กิจกรรมชุมนุม ชั้น ม.1-6 มี
หนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง บูรณาการทุกชุมนุม สัปดาห์ที่ 1 -10 กลุํมกิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร ชั้น ม.4-6 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การฝึกภาคสนาม สัปดาห์ที่ 8–10 กลุํมกิจกรรม
อาสายุวกาชาด ชั้น ม.4-6 (ที่ไมํได๎เรียน ร.ด.)  มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม สัปดาห์ที่ 1–10 ในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมชุมนุม ชั้น ม.1-6 มีหนํวยการเรียนรู๎/
เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง บูรณาการทุกชุมนุม สัปดาห์ที่ 1-10 กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ชั้น ม.1-3  มี
หนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การอยูํคํายพักแรม สัปดาห์ที่ 10 กลุํมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ชั้น ม.4-6 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การฝึกภาคสนาม สัปดาห์ที่ 8–10 กลุํมกิจกรรมกลุํม
กิจกรรมอาสายุวกาชาด ชั้น ม.4-6 (ที่ไมํได๎เรียน ร.ด.) เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การบริการและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสํวนรวม สัปดาห์ที่ 1–10 ชุมนุมวิชาภาษาจีน ม.3 ชุมนุมวิชาภาษาญี่ปุุน ม.1 ชุมนุมวิชา
ภาษาอังกฤษ ม.2 จากการเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลําว  สํงผลให๎บรรลุตามเปูาประสงค์ คือ 
โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด (สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด/
นักศึกษาวิชาทหาร) ร๎อยละ 75 โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันคริสมาตและวันขึ้นปีใหมํ ร๎อยละ 71  ผู๎เรียนรู๎จัก
การท างานรํวมกันเป็นกลุํม  มีความอดทน  สามัคคี  เสียสละ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  เป็นผู๎ มีวินัย  เป็นผู๎มีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม  ผลการประเมินตนเองด๎านการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
ทั้งด๎านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยครูด าเนินการประเมินโดยบูรณา
การการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นนี้  กับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุว
กาชาด อาสายุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม  จากความคิดเห็นของครูประจ าชั้นและผู๎ปกครอง  
ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล (ปถ.6) พิจารณาจากผู๎เรียนที่ผํานการประเมินจากครู
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และผู๎ปกครอง  ระดับดขีึ้นไป  ได๎ผลการประเมิน ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อย
ละ 100 ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 100 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน คิดเป็น
ร๎อยละ 100 ระดับดีเลิศ 
 

กระบวนการพัฒนา 1.2.4  สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสม โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ได๎ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของผู๎เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู๎เรียนไว๎ในพันธกิจที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะด๎านวิชาการและการกีฬาสูํความเป็น
เลิศ เปูาประสงค์ที่ 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ 2. ผู๎เรียนมีอัจฉริยภาพ 3.ผู๎เรียนมีความรักและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย 4. ผู๎เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ วัฒนธรรมไทย และพันธกิจข๎อ 4 พัฒนา
ผู๎เรียนตามหลักคํานิยม 12 ประการ มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคมตามที่
สถานศึกษาก าหนด คือ 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และยุว
กาชาด  2. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 3. โครงการสํงเสริมศักยภาพ
ผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และICT 4. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  5. 
โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิชาดนตรี  6. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎สุขภาพตามวิถีปกติใหมํ  ตามนอกจากนั้น  ใน
ด๎านการจัดการเรียนรู๎  โรงเรียนก าหนดให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการสํงเสริม สุขภาวะทางรํางกายและ
จิตสังคม ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เชํน ที่เห็นเดํนชัดในกลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน คือ  ในภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.1-4 เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง จิตสาธารณะ  สัปดาห์ที่ 1-10 กิจกรรมอาสา
ยุวกาชาด และกิจกรรม รด. ชั้น ม. 4-6 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง การบริการ   สัปดาห์ที่ 1-10 กิจกรรมชุมนุม 
ชั้น ม.1-6 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง จิตสาธารณะ สัปดาห์ที่ 1-10  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา ม.1 
เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.2 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2 ม.3 
เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2 ม.4 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สมรรถภาพ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.5 
เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สมรรถภาพ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.6 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สมรรถภาพ สัปดาห์ที่ 1-2  
ในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมชุมนุม ชั้น ม.1-6 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง บูรณาการทุกชุมนุม  
สัปดาห์ที่ 1-10 กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ชั้น ม.1-3 มีหนํวยการเรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง  การ
อยูํคํายพักแรม สัปดาห์ที่ 10 กลุํมกิจกรรมอาสายุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ม.4 -6 มีหนํวยการ
เรียนรู๎/เนื้อหาการเรียนรู๎  เรื่อง การฝึกภาคสนาม สัปดาห์ที่ 8–10 กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา ม.
1 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.2 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2 ม.3 
เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สุขภาพ สัปดาห์ที่ 1-2 ม.4 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สมรรถภาพ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.5 
เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สมรรถภาพ สัปดาห์ที่ 1-2  ม.6 เนื้อหาการเรียนรู๎ เรื่อง สมรรถภาพ สัปดาห์ที่ 1-2   

จากการเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลําว สํงผลให๎บรรลุตามเปูาประสงค์ คือ โครงการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี – ยุวกาชาด (สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด/อายุวกาชาด/
นักศึกษาวิชาทหาร) ร๎อยละ 74 โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา ร๎อยละ 
75  โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และICT ร๎อยละ 83 โครงการพัฒนา
ทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ร๎อยละ 63  5. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิชาดนตรี  ร๎อยละ 75  6. 
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎สุขภาพตามวิถีปกติใหมํ ร๎อยละ 95  ผู๎เรียนรู๎จักการเข๎ารํวมและชํวยเหลือสังคม ส านึก
ถึงพลังของตนวําสามารถรํวมแก๎ไขปัญหาได๎ และรํวมลงมือกระท าด๎วยวิธีการตําง ๆ จนส าเร็จ เป็นผู๎
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  ชํวยเหลือเกื้อกูลโดยไมํหวังสิ่งตอบแทน  และเต็มใจแบํงปัน ให๎ความชํวยเหลือเอ้ืออาทรตํอกัน 
รู๎จักการสุขภาพกาย โดยการออกก าลังกาย  พักผํอน  และรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์  รักษา
สุขภาพจิตและอารมณ์โดยใช๎ทักษะศิลปะและการเลํนดนตรีทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีโฟล์กซอง  และ
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ดนตรีโปงลาง  รวมทั้งใช๎หลักธรรม สติ ธรรมะ และกิจกรรมเข๎าวัดท าบุญ รํวมท ากิจกรรมกับเพ่ือนๆ ตามวาระ
และโอกาส  แสดงออกอยํางเหมาะสมเชํนแสดงเลํนดนตรีโปงลาง เป็นนางร าดนตรีโปงลางหรือร าประกอบ
เพลงตามวาระและโอกาสตํางๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัด ทั้งในกิจกรรมวันลอยกระทง เลํนดนตรีโฟล์คซองที่ 
อบจ.จัด และที่งานดอกล าดวน ศรีสะเกษ  มีการสํงเสริมการเรียนรู๎สุขภาพนักเรียนตามวิถีปกติใหมํ (New 
Normal) จากโรคโควิด-19เพ่ือปูองกันดูแลและให๎บริการด๎านสุขภาพเบื้องต๎นแกํนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนตลอดทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดตํอราชการ สํงผลให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ระหวํางอยูํในสังคมโดยเว๎นระยะหํางเป็นการปูองกันตัวเองและสังคมที่ตนอยูํอาศัย  ผลการประเมินตนเองด๎าน
ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยครูด าเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นนี้กับผลการประเมิน
จากกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด 
และ รด. กิจกรรมชุมนุม  จากความคิดเห็นของครูประจ าชั้นและผู๎ปกครอง  ในสมุดรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนรายบุคคล (ปถ.6) พิจารณาจากผู๎เรียนที่ผํานการประเมินจากครูและผู๎ปกครอง  ในระดับดีขึ้น
ไป  ได๎ผลการประเมิน ดังนี้  ในภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 100 ภาคเรียน
ที่ 2 มีนักเรียนที่ได๎ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 100 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 
ระดับดีเลิศ 
 

ผลการด าเนินงาน ผลจากการประเมินการอํานการเขียน ผู๎เรียนมีความสามารถอํานออกเขียนได๎และ
อํานคลํอง ตามมาตรฐานการอํานในแตํละระดับชั้นอยูํในระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินการสื่อสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์สามารถเขียนสื่อสารได๎อยูํในระดับดี มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ผู๎เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช๎อินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล ค๎นคว๎าเรียนรู๎สิ่งที่สนใจ
และสอดคล๎องกับบทเรียน น าความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การท าโครงงาน การจัดท าหนังสือเลํมเล็ก
สํงเสริมการอํานได๎  การประดิษฐ์ตามแนวทาง Stem Education  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  ที่
โรงเรียนก าหนด  ไมํมีนักเรียนที่ติด 0 ร มส นักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด มีทักษะการท างาน
รํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพสามารถจัดท าโครงงานที่เป็นพ้ืนฐานด๎านอาชีพ เชํน การผลิตสิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลักผักผลไม๎ การท าเครื่องดื่มสมุนไพร  ผํานการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
3) เป็นชํวงสุดท๎ายของการศึกษาภาคบังคับ มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง 
สํงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร๎างสรรค์ และคิดแก๎ปัญหามีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความ
สมดุลทั้งด๎านความรู๎ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็นพ้ืนฐาน ในการ
ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตํอ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เน๎นการเพ่ิมพูน
ความรู๎และทักษะเฉพาะด๎าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนแตํละคนทั้งด๎าน
วิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช๎วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน า
ความรู๎ไปประยุกต์ ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ มุํงพัฒนาตน และประเทศตาม
บทบาทของตน สามารถเป็นผู๎น า และผู๎ให๎บริการชุมชนในด๎านตํางๆนอกจากนี้ สถานศึกษาได๎ด าเนินการ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน โดยการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของผู๎เรียน และตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ คือ “มุํงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาสูํความเป็นเลิศเน๎นคุณธรรม น าการกีฬา 
เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีสํวนรํวมและภายในปี 2565 โรงเรียนโพธิ์ธาตุ
ประชาสรรค์ มุํงจัดการศึกษาให๎นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล๎อมนําอยูํ ผู๎เรียนมี
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ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี พัฒนาคนดี
สูํสังคม”  และพันธกิจ ข๎อที่ 1 “สํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนได๎แกํ “สุขภาพดี ยิ้มงําย ไหว๎สวย” การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ก าหนด
คุณธรรม การจัดคํายคุณธรรม จริยธรรม ตามระดับชั้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คํานิยม 12 ประการและมารยาท การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมคุณธรรม
น าชีวิต (สวดมนต์ทุกวันศุกร์) กิจกรรมจิตอาสา เชํน กิจกรรมยุว อาสา กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและนักศึกษา
วิชาทหารจิตอาสา  รํวมกิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  บริการจราจร และอ่ืนๆ และมีระบบการแนะแนว
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมารํวมพัฒนาหลักสูตร ได๎แกํ บายศรี เครื่อง
จักสานผักตบชวา สวนสมุนไพร สํงเสริมการออกก าลังกาย โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ให๎นักเรียน
เลือกชนิดกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกซ๎อมในชั่วโมงกิจกรรม และในเวลาหลังเลิก
เรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎นักเรียนและเยาวชนที่อยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน  และ
สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาทักษะอาชีพ เชํน การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ 
การแกะสลักผักผลไม๎ การท าเครื่องดื่มสมุนไพร  เป็นต๎น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม   
2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
3. รายงานผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียด ม.1-6) 
4. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
5. รายงานความสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ   
6. SAR โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
7. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2561-2565) 
8. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562  
9. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
10. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ( ปถ.05 ) 
11. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ( ปถ.06 ) 
12. รายงานการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ 
13. รายงานการนิเทศภายใน 
14. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
15. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
16. โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
17. โล ํ/ เกียรติบัตร / รางวลั ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
18. ภาพกิจกรรม 
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จุดเด่น  
1) ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท๎องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุํม

สาระการเรียนรู๎ และนักเรียนกล๎าแสดงออก รําเริงแจํมใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผู๎เรียนอํานหนังสือออกและอํานคลํอง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได๎ทุกคน สามารถใช๎
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูํในระดับดีเยี่ยม  

3) ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสังคม เชํน การเข๎าคิวขึ้นรถรับ-สํงนักเรียน เป็นต๎น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น (ผลการทดสอบO-NET)โดยการรํวมมือ

กับทุกภาคสํวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรใช๎สื่อ และเทคโนโลยีมาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ NEW DLTV, DLIT, Padlet,  คลังข๎อสอบจากเว็บไซต์
ตํางๆ เชํน สทศ. ติวฟรีดอทคอม 

2. การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการให๎ครูเข๎ารับการพัฒนา เชํน Boot 
camp  การใช๎สื่อเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนการสอน  

3. การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน๎นการประเมิน 
โดยใช๎ข๎อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง 

4. สํงเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด๎านคุณธรรม งานอาชีพเน๎นให๎ผู๎เรียนคิดเอง ท าเอง 
โดยใช๎สื่อแหลํงเรียนรู๎ การค๎นคว๎า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างท่ีดี (Good Practice) โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได๎จัด โครงการวิถีพุทธ วิถี
ไทย โดยขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ  
2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
3. ด าเนินงานตามโครงการ ประกอบด๎วยกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ กิจกรรมน๎องไหว๎พ่ี กิจกรรสมาทาน

ศีลไหว๎พระสวดมนต์ แผํเมตตา และ กิจกรรมสวดมนต์หมูํท านองสรภัญญะ กิจกรรมวันส าคัญ ท าบุญตักบาตร 
และจัดการประกวดปูายนิเทศ  

4. ติดตามและประเมินผลโครงการ  
5. สรุปผลการประเมินเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาโครงการให๎สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 



54 
 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอยํางชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุํมเปูาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ รวมทั้งจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ สอดคล๎องตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล และต๎นสังกัด 
รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผํานมา โดย
การศึกษาข๎อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยกระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบท
ของสถานศึกษาความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาตินโยบายของรัฐบาลและต๎น
สังกัด รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  โดยผู๎บริหารและครูเจ๎าหน๎าที่งานแผนฯ เข๎า
รํวมอบรมการปฏิบัติท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่โรงแรมศรีล าดวน  และที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ  ตามที่
องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ จัด และน าความรู๎มาประชุมระดมความคิดเห็นของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนรํวมกัน มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนาด๎านตํางๆของสถานศึกษา รวมทั้งให๎สอดคล๎องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรตําง ๆ และมอบหมายงานให๎แกํผู๎รับผิดชอบ ได๎ด าเนินงานพัฒนา
งานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตํางๆ และสรุปผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องโดยใช๎  รูปแบบการบริหาร
จัดการ อริยสัจ 4 Model  มีผลการด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน ปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ร๎อยละ 98 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ 
“มุํงมั่นจัดการศึกษาได๎คุณภาพมาตรฐานน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู๎เรียนเป็นคนดีมี

สมรรถนะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”  
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พันธกิจ 
1. การจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การบริหารจัดการสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
2. นักเรียนมีคุณภาพ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
4. สถานศึกษามีเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ ที่ทันสมัย 
5. สถานศกึษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ ตามมาตรฐาน จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อ นวัตกรรม น๎อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสมรรถนะ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพ ศักยภาพ และสมรรถนะตามวิชาชีพ 
4. สถานศึกษามีเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ ที่ทันสมัย สอดคล๎องกับการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี  21 
5. สถานศึกษามีการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. แผนงานการจัดการศึกษา 
2. แผนงานการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน 
3. แผนงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. แผนงานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษา    

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานและจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อ 
นวัตกรรม   

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน 
2.1 กลยุทธ์การสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามศักยภาพของผู๎เรียน 
2.2 กลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 กลยุทธ์การสํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานตามวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล๎อม และแหลํงเรียนรู๎ 
4.1 กลยุทธ์การสํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1 กลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดวางระบบควบคุมภายใน   
5.2 กลยุทธ์การบริหารและจัดการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อ 

นวัตกรรม น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามศักยภาพของผู๎เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานตาม

วิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับการจัดการศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุ
ประชาสรรค์  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการเชิญวิทยาผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเรื่องประกันคุณภาพ
การศึกษามารํวมประชุมและให๎ความรู๎แกํบุคลากร คือ  ดร.ธัญร์พร ไชยพรรค  ศึกษานิเทศองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรี
สะเกษ  ผลการด าเนินงานโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ ทั้งในสํวนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา บุคลากร
และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมวางแผนปรับปรุง พัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา  มีผล
การด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร๎อยละ 98  มี
การรายงานและเผยแพรํผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตํอบุคคลภายนอกในวาระการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
และวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยํางน๎อย ปีละ 2 ครั้ง กระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณา
ที ่2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมายหมายรวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุํมที่เรียนแบบควบรวบหรือกลุํมที่เรียนรํวม  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริม
กระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎กับครูทั้งโรงเรียนโดยเชิญวิทยากร คือ ดร.ธันร์ญพร ไชย
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พรรค ศึกษานิเทศองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ  มาให๎ความรู๎  สํงผลให๎โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบ คลุมทุกกลุํมเปูาหมาย อยูํในระดับดี มีการจัดการเรียนการสอนของกลุํมที่
เรียนแบบควบรวมหรือกลุํมที่เรียนรํวมด๎วยอยูํในระดับดี  กระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครู
และบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ 1. โครงการประชุม อบรม ศึกษาดู
งาน ผู๎ บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานตามวิชาชีพ 2. โครงการพัฒนากระบวนการ
นิเทศภาย ในโรงเรียน  3. โครงการพัฒนาข๎าราชการครูด๎วยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช๎ชั้นเรียนและ
โรงเรียนเป็นฐาน  ได๎น าคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู๎
และบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยเชิญวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญมาให๎ความรู๎
ดังกลําว คือ นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ศึกษานิเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี  และ ดร.ธีรนนท์ ศรีไชย 
ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านเศรษฐกิจพอเพียง  และน าคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีศึกษาดู
งานโครงการชํางหัวมัน  ตามพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือเป็นแบบอยํางในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง สํงครูเข๎ารํวมอบรมการจัดท าหลักสูตรที่โรงแรมพรหมพิมาณ  เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564  
อีกทั้งเปิดโอกาสให๎คุณครูทุกคนได๎เข๎าอบรมพัฒนาตนเองทั้งแบบออนไลน์และอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหมํ คนละ 20 ชั่วโมงตํอปี โดย อบจ.จัด ที่โรงแรมศรีล าดวน (ผอ.อรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ,นางจิ
ราธร มูลเสนา,นายแสงชัย เตารัตน์,นางไพบูลย์ ดาวเรือง,นางชญาภา บุญมีวิเศษ,นางปิยพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ,นางสม
บัลย์ แก๎วงาม,นางสีดา ดอนเหลือม,นายเกษมศิริ มีทอง,นางรัชนีภูลสวัสดิ์,น.ส.จุฬารัตน์ แซํตัง) เมื่อวันที่ 7-8 
สิงหาคม 2563 อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง 10-11 สิงหาคม 2536 (ผอ.อรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ , นางสมบัลย์ 
แก๎วงาม) อบรมการบริหารงานพัสดุ 19-20 สิงหาคม 2564 (ผอ.อรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ,น.ส.นุชจรัส พุทธรักษ์) อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 12-13 กันยายน 2564 (นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง) อบรมการเป็นศาสนพิธีกร 25 สิงหาคม 2564 
(นายเกษมศิริ มีทอง,และนักเรียน) อบรมการจัดการเรียนรู๎ Active learning 25-26 ธันวาคม 2564 (ครูทุกคน) 16-
17 มีนาคม 2564 อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ผอ.อรุณรัตน์ , นางสมบัลย์ แก๎วงาม,นางจิราธร มูล
เสนา , นายพงศกรณ์ นามวงค์ , นายเกษมศิริ มีทอง)  อบรมการจัดท าหลักสูตร 1-2 เมษายน 2564 (นายเกษมศิริ มี
ทอง,นางอารยานี บุญจูง,นางจิรัสยา สนิทรัมย์,นายธนวรรธ เขตร์สินบุญ,นางไพบูลย์ ดาวเรือง)   สํงผลให๎โรงเรียนมีการ
สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยํางน๎อย 
20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) อยํางน๎อยในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎เข๎ารํวมชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ได๎น าความรู๎มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
อยูํในระดับปานกลาง  มีผลการด าเนินงานตามโครงการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ผู๎บริหาร ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาให๎มีคุณ ภาพมาตรฐานตามวิชาชีพ ร๎อยละ 98 โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภาย ในโรงเรียน ร๎อยละ 
95 โครงการพัฒนาข๎าราชการครูด๎วยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC ) โดยใช๎ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน ร๎อยละ 
90  กระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกาย ภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัด การ
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เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอก
ห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย  มีโครงการ/กิจกรรมที่
สํงเสริมกระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ  1. โครงการซํอมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษา  2. โครงการ
พัฒนางานสาธารณูปโภคในโรงเรียน  3. โครงการพัฒนาระบบธนาคารน้ าใต๎ดิน  4. โครงการปรับปรุงแหลํง
เรียนรู๎ภายในโรงเรียน 5. โครงการซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน มีการซํอมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาให๎
พร๎อมใช๎อยูํเสมอ อ านวยความสะดวกด๎านสาธารณูปโภคในโรงเรียนทั้งเรื่อง น้ าน้ าดื่มน้ าใช๎ที่เพียงพอ ไฟฟูามี
แสงสวํางในห๎องเรียนและจุดตําง ๆ ในโรงเรยนที่เพียงพอ ระบบโทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต มีการสํง
บุคลากรไปอบรมเรื่องพัฒนาระบบธนาคารน้ าใต๎ดินและกลับมาด าเนินการจัดท าในโรงเรียน  มีการปรับปรุง
แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนทั้งห๎องศูนย์การเรียนรู๎ตามศาสตร์พระราชา ห๎องสมุด ห๎องศูนย์พระพุทธศมีการ
ซํอมแซมอาคารเรียนที่หลักคารั่วและซํอมแซมอาคารประกอบหอประชุมเพ่ือพร๎อมให๎บริการแกํนักเรียน 
ชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล๎อมภายใน
โรงเรียนได๎แกํทาสีรั้วโรงเรียน ปรับพื้นท่ีสนามกีฬา ถมดินเพ่ือปูองกันน้ าทํวม  สํงผลให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อม
ทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห๎อง เรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ และมี
ความปลอดภัยอยูํในระดับดี  มีผลการด าเนินงานตามโครงการซํอมแซมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา 
ร๎อยละ 74 โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคในโรงเรียน ร๎อยละ 74 โครงการพัฒนาระบบธนาคารน้ าใต๎ดิน 
ร๎อยละ 74 โครงการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ร๎อยละ 74 โครงการซํอมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ ร๎อยละ 95 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
ร๎อยละ 74  กระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู๎  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ  1. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  2. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
พร๎อมใหบ๎ริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งด๎านการจัดการเรียนการสอน การรายงานผลการ
เรียน และการสืบค๎นข๎อมูลทางด๎านวิชาการ และผลการเรียนของนักเรียน  สํงผลให๎โรงเรียนมีการจัดระบบการ
จัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสาร สนเทศเพ่ือใช๎ ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถาน ศึกษาอยูํในระดับดี  ผลการด าเนินงานตามโครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ร๎อยละ 98  โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ร๎อยละ 95 

ผลการด าเนินงาน  จากกระบวนการพัฒนาที่กลําวมาข๎างต๎น ท าให๎โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการ
ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น และสอดคล๎องกับ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ มีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา  ก าหนดเปูาหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความช านาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหนํง ข๎อมูลสารสนเทศมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช๎ได๎ มีการด าเนินงานอยํางเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ๎นผู๎เรียนให๎ใฝุเรียนรู๎  สถานศึกษามี
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การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขํายอุปถัมภ์ สํงผลให๎สถานศึกษามีสื่อ และ
แหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ เชํน การติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC พร๎อมชุดอุปกรณ์ตํอพํวง TV LCD  คอมพิวเตอร์ส าหรับห๎องปฏิบัติการ
จ านวน  ๔๐  เครื่อง และติดตั้ง TV LCD และคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ตในห๎องเรียน จ านวน 8 ชุด สามารถใช๎การ
ได๎ดีทุกชุด ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณ
โรงเรียน โดยติดตั้งทั้งระบบ LAN  และระบบ Wifi   จดโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน และมีหน๎าแฟนเพจของ
โรงเรียน ชื่อ กระดานขําวโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ เพ่ือให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และประชาชนสามารถเข๎าถึ ง
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนได๎งํายขึ้น สะดวกตํอการติดตํอประสานงานและอ านวยความสะดวกในด๎านตําง 
ๆ ได๎มากขึ้น  มีการใช๎ระบบกลุํมใน Face book , Google Drive และ Padlet มาใช๎ในการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. SAR โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3  
4. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
5. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ( ปถ.05 ) 
6. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ( ปถ.06 ) 
7. ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563   
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
9. รายงานการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ 
10. รายงานการนิเทศภายใน 
11. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
12. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14. โล ํ/ เกียรติบัตร / รางวลั ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15. บันทึกการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 
16. ภาพกิจกรรม 
จุดเด่น โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการบริหารและจัดการอยํางเป็นระบบ  มีการใช๎เทคนิคการ

ประชุมที่หลากหลาย  เชํน  การประชุมแบบมีสํวนรํวม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุํม  เพ่ือให๎ทุก
ฝุายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์  ที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต๎องการพัฒนา  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สํงเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการด๎านการจัดการเรียนรู๎เพ่ือน ามาใช๎ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  สํงเสริมพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต๎องการสามารถจัดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท า
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รายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได๎ใช๎กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข๎อมูลเพ่ือใช๎เป็นฐานใน
กาวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ควรสร๎างเครือขํายของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อให๎มีความเข๎มแข็ง  มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ ควรสํงเสริมการเรียนรู๎จากแหลํงเรี ยนรู๎นอกห๎องเรียนอยําง
หลากหลาย 

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในโรงเรียน 
4. โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบ 
2. ควรเพิ่มความปลอดภัยภายในสถานศึกษาให๎รัดกุมมากขึ้น  
3. ควรมีเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนา

หลักสูตร 
4. ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน 
5. ควรมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูํครูมืออาชีพ 
6. ควรมีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. ควรมีโครงการจัดสภาพแวดล๎อมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน าผลที่ได๎มาให๎ข๎อมูล
ปูอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  กระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู๎
ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  ครูผู๎สอนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มีความจ าเป็นและต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ ผู๎เรียนได๎รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง
ความคิดเห็นสรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได๎  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริม
กระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  2. โครงการ
สํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎าน
การศึกษา  5. โครงการสํงเสริมศักย ภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และICT 6. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21  โดยโรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เชิญ
วิทยากรคือ ดร.ธัญร์พร ไชยพรรค ศึกษานิเทศองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ มาให๎ความรู๎และปรับปรุง
หลักสูตร  มีการบูรณาการภาระงาน  ชิ้นงาน  โดยทุกระดับชั้นจัดท าหนํวยบูรณาการอาเซียน  เศรษฐกิจ
พอเพียง  ปรับโครงสร๎างรายวิชา  หนํวยการเรียนรู๎  ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู๎  วิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม  
สัดสํวนคะแนนแตํละหนํวย  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ 
สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวม  ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎
ด๎วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะการคิด  เชํน  จัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน  ครูมีการมอบหมาย
หน๎าที่ให๎นักเรียนจัดปูายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานที่ตําง ๆ   ทั้งภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ครู
ใช๎สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  มีการประเมินคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช๎  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ  ๑  เรื่อง  และได๎รับการ
ตรวจโดยคณะกรรมการฝุายวิชาการของโรงเรียน  มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงานโดยบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎เรื่องการถอดบทเรียน คือ นายสมชาย ลาภประโยชน์ 
ผู๎เชี่ยวชาญจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํ
ศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)โดยใช๎กิจกรรมคํายวิชาการแบบ
ฐานกิจกรรม การสอนเพ่ิมเติมแบบออนไลน์ และการติวเข๎มกํอนสอบโอเน็ต  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความ
เป็นเลิศด๎านการศึกษาด๎วยกิจกรรมเสริมได๎แกํชุมนุมและทัศนศึกษาดูงาน  สํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ
ด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และICT ด๎วยกิจกรรมคํายแบบฐานกิจกรรม  และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 
ด๎วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการด าเนินงานตามโครงการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร๎อยละ 76 โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
โครงงาน  ร๎อยละ 63 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  ร๎อยละ 63 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา  ร๎อยละ 
74  โครงการสํงเสริมศักย ภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และICT ร๎อยละ 83  โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 ร๎อยละ 84  สํงผลให๎ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงอยูํในระดับดี ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง อยูํในระดับดี และครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะ
ส าหรับผู๎ที่มีความจ าเป็นและต๎องการความชํวยเหลือพิเศษอยูํในระดับดี  ครูมีการจัดกิจกรรมโดยให๎ผู๎เรียน
ได๎รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์
ในชีวิตได๎อยูํในระดับดีกระบวนการพัฒนาประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ใช๎สื่อเทคโนโลยีสาร สนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎  ครูผู๎สอนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ  1.โครงการน านักเรียนศึกษาดูงาน
แหลํงเรียนรู๎ ศิลปวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา  2. โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน  3. โครงการ
พัฒนาห๎องสมุด  4. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  5. โครงการสํงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  5. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ครูน านักเรียนศึกษาดูงาน
แหลํงเรียนรู๎ ศิลปวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา 3 เมษายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานี  และน านักเรียนไปศึกษา
แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 3 ครั้งตํอภาคเรียน ได๎แกํ การท าเส๎นขนมจีน  การท าการเกษตร  การทองผ๎าไหม  การตัดผม  
การซํอมรถจักรยานยนต์ การเกษตร (ปลูกพริก ปลูกหอม ปลูกกระเทียม) และที่วัดด๎านกิจกรรมทางด๎านศาสนา
และประเพณีตําง ๆ  มีการอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนโดยจัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียน
การสอน รวมถึงปรับปรุง ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา  มีการปรับปรุงพัฒนาห๎องสมุดเป็น
ห๎องสมุดตามศาสตร์พระราชาและเป็นมินิเธีนร์เตอร์ให๎ได๎ศึกษาข๎อมูลจากสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ต และเพ่ือ
ให๎บริการแกํนักเรียนในการสืบค๎นข๎อมูลเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ของนักเรียน  มีการให๎บริการด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือสะดวกตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อและแอพพลิเคชั่นตําง 
ๆ ได๎แกํ Face book , Line ,Google meet , Google Class และ ระบบบลูทูธ  มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
โครงงานในกลุํมสาระตําง ๆ มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือไมํให๎สะดุดในการจัดการเรียนการสอน 
ท าให๎ด าเนินการอยํางมีประสิทธิภาพ  ผลการด าเนินงานตามโครงการน านักเรียนศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ 
ศิลปวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา ร๎อยละ 86  โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน  ร๎อยละ 86  
โครงการพัฒนาห๎องสมุด ร๎อยละ 86 โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ร๎อยละ 
66 โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  ร๎อยละ 63  โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  ร๎อยละ 66  สํงผลให๎ครูมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับดี  ครูมีการสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย อยูํในระดับดี  ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู๎สอนโรงเรียนโพธิ์
ธาตุประชาสรรค์  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการพัฒนา
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ด๎านนี้ คือ 1. โครงการปัจฉิมนิเทศและการปฐมนิเทศนักเรียน  2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
โครงงาน  3. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียนตามระบบชํวย เหลือนักเรียน 4. โครงการประชุมเครือขําย
วิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประชุมผู๎ปกครอง ประชุมคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  5. โครงการแนะ
แนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563  ครูออกแนะแนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปี
การศึกษา 2563ที่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการท าให๎มีนักเรียนมาเข๎าเรียนที่โร งเรียนโพธิ์ธาตุ
ประชาสรรค์ จ านวนมาก  มีการประชุมเครือขํายวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได๎แกํ เข๎ารํวมประชุม
ผู๎ปกครองเพ่ือแจ๎งแนวการจัดการเรียนการสอน แจ๎งผลการเรียนของนักเรียน(ปถ.6)  แจ๎งผลโอเน็ต แจ๎ง
พฤติกรรมนักเรียน มีการคัดเลือกผู๎ปกครองเครือขํายฯ เพ่ือชํวยดูแลนักเรียนให๎เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และแจ๎งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือสร๎างความมั่นใจแกํผู๎ปกครอง
และสํงบุตรหลานมาเข๎าเรียนตํอในโรงเรียน  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือแจ๎งผลให๎ทราบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี 2562 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ผลการรับและจบการศึกษาของนักเรียน  ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประชุมครูกลุํมสาระตําง ๆ เพ่ือวางแผนสร๎างความเข๎าใจตรงกันในการจัดการเรียนการ
สอนและให๎ความรํวมมือในการดูแลนักเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บ๎าน  มีการออกเยี่ยมบ๎าน
นักเรียนเพื่อส ารวจความพร๎อมของอุปกรณ์และเครือขํายอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผล
คือ มีนักเรียนบางสํวนยังไมํพร๎อม และเยี่ยมบ๎านตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ร๎อยละ 100 อยํางน๎ อยปี
ละ 1 ครั้ง  ครูกระบวนการสอนแบบโครงงานในเนื้อหาตําง ๆ ทุกกลุํมสาระ มีการปฐมนิเทศเพ่ือปรับ
พฤติกรรมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและการปรับตัวของนักเรียนเมื่อเริ่มต๎นปีการศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักเรียน
เมื่อสิ้นปีการศึกษาและจบหลักสูตร   ผลการด าเนินงาน  โครงการปัจฉิมนิเทศและการปฐมนิเทศนักเรียน  ร๎อยละ 
84  โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  ร๎อยละ 63  โครงการสํงเสริมกิจกรรมเยี่ยมบ๎าน
นักเรียนตามระบบชํวย เหลือนักเรียน  ร๎อยละ 95 โครงการประชุมเครือขํายวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ประชุม ผู๎ปกครอง)  ร๎อยละ 95  โครงการแนะแนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ร๎อยละ 
84  สํงผลให๎ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โรงเรียนไมํมีเรื่องนักเรียน
ร๎องเรียนเกี่ยวกับครู เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมี
ความสุข อยูํในระดับดี   ประเด็นพิจารณาที่ 3.4   ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู๎เรียน    ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยําง
เป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช๎  เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการ
เรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียน เพ่ือน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริม
กระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ  1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โดยครูสร๎าง
เครื่องมือ และวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู๎แตํละเรื่อง และบรรจุ
ไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุํมสาระฯ และ แบบ ปถ.๕ มีการน าเสนอตํอผู๎อ านวยการเพ่ือทราบความก๎าวหน๎า
ในการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน  และสรุปผลเป็นผลการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือแจ๎งนักเรียนและผู๎ปกครอง
ทราบตํอไป  จนจบหลักสูตร  ผลการด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ร๎อยละ 92  ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ อยูํในระดับดี  ครูมีขั้นตอน
วิธีใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับดี  ครูมีการให๎
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ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียน เพ่ือน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎อยูํในระดับดี  ประเด็นพิจารณาที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องโรงเรียนโพธิ์
ธาตุประชาสรรค์  รํวมแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ รวมทั้งให๎ข๎อมูลปูอนกลับเพ่ือน าไปใช๎ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎  มีโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการพัฒนาด๎านนี้ คือ 1. โครงการพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  2. โครงการพัฒนาข๎าราชการครูด๎วยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ(PLC) โดยใช๎ชั้น
เรียนและโรงเรียนเป็นฐาน   มีการนิเทศภายในครูผู๎สอนทุกคนอยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง แล๎วน าข๎อมูลมาสะท๎อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ให๎ดีขึ้น อีกทั้งมีการประชุมครูกลุํมยํอยที่ต๎องการพัฒนาในแนว
เดียวกันด๎วยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ(PLC) โดยใช๎ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน ครูทุกคนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนตํอไป  ผลการด าเนินงานตามโครงการ  ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์ รวมทัง้ให๎ข๎อมูลปูอนกลับเพ่ือน าไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในระดับดี 

ผลการด าเนินงาน จากกระบวนการพัฒนาที่กลําวมาข๎างต๎น ท าให๎โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีครูที่
มีความรู๎ ทักษะมีความมํุงมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนาตนเอง 
มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลาย สอดคล๎องกับหลักสูตร ปัญหา และความต๎องการ
ของผู๎เรียน โดยใช๎กระบวนการ PLC มาใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  มีแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่มีเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ท าให๎ครูผู๎สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอความ
แตกตํางบุคคล มีการสอนเสริมความรู๎ให๎ผู๎เรียนกลุํมปานกลาง กลุํมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผู๎เรียนกลุํมอํอน มี
การใช๎สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละวิชา มี
การวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริง ที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎
ข๎อสอบจุดเน๎นจากสพฐ.(ข๎อสอบกลาง) เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยใน
ชั้นเรียน และน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการ
สอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏจากผล ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) และรางวัลตํางๆที่นักเรียนได๎รับ เป็นต๎น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1 SAR โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
2. หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563 
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3  
4. แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
5. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ( ปถ.05 ) 
7. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ( ปถ.06 ) 
8. ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
10. รายงานการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ 
11. รายงานการนิเทศภายใน 
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12. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
13. บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหวายค าวิทยา 
14. โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15. บันทึกการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 
16. โล ํ/ เกียรติบัตร / รางวลั ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
17. ภาพกิจกรรม 
จุดเด่น ครูมีความตั้งใจ มุํงมั่น ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการคิด ได๎ปฏิบัติจริง มีการใช๎วิธีการและแหลํง
เรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง นักเรียนมีสํวนรํวม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  และได๎รับการ
ตรวจโดยคณะกรรมการฝุายวิชาการของโรงเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดให๎คณะครูทุกคนได๎รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด๎านการท างานวิจัยใน
เรื่อง นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ พร๎อมทั้ง พัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของบ๎านเมือง ให๎มีความทันสมัย ก๎าวทัน
ตํอความเปลี่ยนแปลง ให๎เห็นเดํนชัดในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ยิ่งขึ้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ท๎องถิ่น รักในท๎องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ให๎
ผู๎เรียนรู๎จักประยุกต์ใช๎สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมํๆ ให๎มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ตํอการแสวงหาความรู๎ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน และเรียน 

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
1. โครงการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐาน

ตามวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาข๎าราชการครู ด๎วยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ(PLC) โดยใช๎ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน 
3. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
4. โครงการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

5. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิชาดนตรี   
6. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพียง”สูํ“ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน 
2. ควรสํงเสริมการจัดปูายนิเทศ 
3. ควรสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎จากบรรยากาศจริง  ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน 
4. ควรสํงเสริมการใช๎สื่อการสอนที่หลากหลาย 
5. ควรสํงเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
6. ควรสํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
7. พัฒนาแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
1. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํง

สาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสาร
ด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื ่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม 

2. โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิด อยํางสร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม  

3.  โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการ
แก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ
ข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ 
ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

4.  โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต    เป็นความสามารถในการ
น ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการด าเนินชีว ิตประจ าวัน การเรียนรู ๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู ๎อยําง
ตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การ
จัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน  

5.  โรงเรียนจะพัฒนาให๎นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการ
เลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

 

ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลให๎ชัดเจนขึ้น 
2. การสํงเสริมให๎ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เต็มศักยภาพ 
3.  การพัฒนาบุคลากรโดยสํงเข๎ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในงานที่ได๎รับมอบหมาย ติดตามผล 

การน าไปใช๎และผลที่เกิดกับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
4. การพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ของชุมชน 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑           

สูํประเทศไทย  4.0 
2. การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องให๎เป็นสถานที่พักผํอนและแหลํงเรียนรู๎ ของ

นักเรียนในลักษณะของอุทยานการศึกษา 
3. ควรลดภาระของครูที่มีมากเกินไป ต๎องท าหลายหน๎าที่ทั้งงานบริหาร งานเอกสารและงานวิชาการ 

ท าให๎ไมํมีเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ ๓ 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 
 

ชื่อผลงาน (Best Practices)  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านสื่อสร้างสรรค์ 
ค าส าคัญ  สื่อสร๎างสรรค์ 
๑. บทน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จึงได๎จัดท าโครงการ “พัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านสื่อสร๎างสรรค์” 
ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน โดยให๎นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีจิตอาสา มี
ความสนใจกิจกรรมด๎านการผลิตสื่อ เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการน า
เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช๎งานในด๎านการออกแบบสื่อเชิงสร๎างสรรค์ ทั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบและสร๎างเว็บไซต์ในรูปแบบของมัลติมีเดีย การสร๎างและการตัดตํอวิดีโอเพ่ือ
ผลิตหนังสั้น รวมถึงการใช๎เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบตําง ๆ ที่ได๎รับความนิยมในปัจจุบัน  โดย
โครงการดังกลําวมีความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสและให๎พ้ืนที่นักเรียนได๎เรียนรู๎ท าความเข๎าใจสภาพปัญหาของคน
ในสังคมปัจจุบัน รวมถึงให๎ข๎อเสนอเพ่ือสะท๎อนการแก๎ปัญหาของภาคสํวนตําง ๆ ผํานกระบวนการสร๎างสรรค์
สื่อเชิงสร๎างสรรค์ตามความสนใจของผู๎ เรียนให๎มีสํวนรํวมในการใช๎ความรู๎ เพ่ือสร๎างสังคมไทยที่นําอยูํ
รํวมกัน อยํางไรก็ตามการสร๎างโอกาสและพ้ืนที่สื่อให๎แกํนักเรียนเชํนนี้คงไมํสามารถเกิดขึ้นได๎ หากขาดการมีสํวน
รํวมของทุกภาคสํวน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด๎านการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียตําง ๆ ดังนั้นวัตถุประสงค์อีกอยํางที่ส าคัญของโครงการฯ คือ การเชื่อมโยงโรงเรียนให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมและมีบทบาทในการเป็นกลไกสร๎างเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนเป็นก าลังหลักของ
ประเทศชาติ ได๎มีโอกาสเรียนรู๎สังคมจากประสบการณ์ตรง 

สภาพทั่วไป 
 นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์สามารถใช๎ความรู๎ที่ผสมผสานระหวํางการเรียนในสถานศึกษา
และจากประสบการณ์ทางสังคม สามารถผลิตสื่อเชิงสร๎างสรรค์ เพ่ือสร๎างสังคมที่นําอยูํรํวมกัน โดยโครงการฯ 
จะมีการเชื่อมประสานระหวํางโรงเรียนและสถานบันการศึกษาตําง ๆ สร๎างเครือขํายเยาวชนจิตอาสาสร๎างสื่อ
สร๎างสรรค ์เกิดเครือขํายคนท างานท่ีสามารถผลิตสื่อเชิงสร๎างสรรค์สังคมตํอไป 

ลักษณะส าคัญหรือแนวทางปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
นักเรียนได๎เรียนรู๎ท าความเข๎าใจสภาพปัญหาของคนในสังคมปัจจุบัน รวมถึงให๎ข๎อเสนอเพ่ือสะท๎อน

การแก๎ปัญหาของภาคสํวนตําง ๆ ผํานกระบวนการสร๎างสรรค์สื่อเชิงสร๎างสรรค์ตามความสนใจของผู๎เรียนให๎มี
สํวนรํวมในการใช๎ความรู๎เพ่ือสร๎างสังคมไทยที่นําอยูํรํวมกัน   
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านสื่อสร๎างสรรค์ 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อหนังสั้นเชิงสร๎างสรรค์สังคมได ๎
๓. เพ่ือสร๎างเครือขํายเยาวชนจิตอาสาสร๎างสื่อสร๎างสรรค์ 
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เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร๎อยละ 80 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการออกแบบและการผลิตสื่อ
สร๎างสรรค ์การสร๎างวีดีทัศน์ และการสร๎างหนังสั้น  
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนสามารถออกแบบและผลิตสื่อสร๎างสรรค์ สร๎างวีดีทัศน์ และสร๎างหนังสั้น 
  2. นักเรียมีจิตอาสาและรํวมกันท างานเป็นทีมได๎อยํางมีความสุข 
  3. นักเรียนมเีครือขํายเยาวชนจิตอาสาสร๎างสื่อสร๎างสรรค์ 
2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

2.1  ขั้นเตรียมการ (P) 
  2.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา หรือนโยบายของโรงเรียนในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 

2.1.2 จัดท าโครงการฯ น าเสนอผู๎บริหาร 
2.2  ขั้นด าเนินการ (D)   

2.2.1  ส ารวจความต๎องการของนักเรียน ที่สนใจ 
2.2.2  ประชาสัมพันธ์โครงการให๎นักเรียน ที่สนใจทราบ 
2.2.3  ให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ที่สนใจ เข๎ารํวมโครงการ 
2.2.4  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกตามกิจกรรม 
2.2.5  จัดหาวิทยากรรํวมกับครูในโรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรม “คํายเยาวชนจิตอาสาสร๎างสื่อ

สร๎างสรรค์” 
2.2.6  ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 

2.3  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  - ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎น าชุมชนหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องนิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานของผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานที่โครงการก าหนด  

2.4  ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
2.4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมยํอย 
2.4.2 จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมยํอย เสนอผู๎บริหาร 

 

3. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจกิจกรรมการการออกแบบและการผลิตสื่อสร๎างสรรค์ การ
สร๎างวีดีทัศน์ และการสร๎างหนังสั้น ปลูกฝังการมีจิตอาสา สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง การ
สร๎าง “เครือขํายเยาวชนจิตอาสาสร๎างสื่อสร๎างสรรค์”  
 ผลที่เกิดตามเป้าหมาย 

๑. นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากรู๎ชํองทางในการค๎นหาความรู๎ตามที่สนใจ 
๓. นักเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียมกัน  
๔. โรงเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านอยํางมีคุณภาพ 
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๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
2. การมีสํวนรํวมของบุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
3. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4. ความพร๎อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู๎ปฏิบัติงานมีความพร๎อมและความตั้งใจที่น าประสบการณ์การท างานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการ 

ท างานอยํางตํอเนื่อง 
 

๕. แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืน 
1. ทุกๆ ฝุายต๎องมีความมุํงมั่นที่จะแก๎ปัญหาอยํางจริงจังพร๎อมที่จะอุทิศตัวเองและเวลาในการจัด

กิจกรรมตามโครงการ และต๎องเปิดใจเข๎ารํวมรับฟังค าแนะน าจากกลุํมPLC และน ามาปรับใช๎กับการท างาน
ของตนเสมอ 

2. ครูผู๎สอนต๎องขยันหมั่นเพียรแสวงหาความรู๎และสื่อใหมํๆเพ่ือน ามาใช๎ในการจัดกิจกรรมให๎มีความ 
นําสนใจมากขึ้น 

3. ผู๎เรียนต๎องมีความมานะอดทน มีความรับผิดชอบตํอภาระงานท่ีได๎รับ 
 

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข๎อ “อลังการงานแสดง มนตรา ศรีพฤทเธ

ศวร” งานเทศกาลดอกล าดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผํา ไทศรีสะเกษ” ประจ าปี 2564โดย องค์การบริหาร
สํวนจังหวัดศรีสะเกษ  

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคลิปวีดีโอ “ อะไร อะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ” (การ
ทํองเที่ยว วัฒนธรรม ภาษา ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น เทศกาลของจังหวัดศรีสะเกษ” ประจ าปี 2563โดย หนํวย
จัดการด๎านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หนังสั้นเรื่อง “แตกแยก” การประกวดภาพยนตร์โฆษณาร๎องเลํน
สร๎างสื่อเสริมสร๎างจิตใจชํวยเยาวชนให๎หํางไกลยาเสพติด โครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ภายใต๎ขอบเขต “เป็นหนึ่งโดยไมํพ่ึงยาเสพติก” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ  

4. รางวัลชมเชย หนังสั้นเรื่อง “วัยรุํนวัยซิ่ง” การประกวดภาพยนตร์โฆษณาร๎องเลํนสร๎างสื่อ 
เสริมสร๎างจิตใจชํวยเยาวชนให๎หํางไกลยาเสพติด โครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ภายใต๎ขอบเขต “เป็นหนึ่งโดยไมํพ่ึงยาเสพติก” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ  

5. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปวีดีโอหนังสั้น โครงการสํงเสริมเยาวชนจิตอาสาท าความ
ดีด๎วยหัวใจ ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หนังสั้นเรื่อง “MY HOME บ๎านของฉันในวันที่โลกเคลื่อนที่ช๎าลง” 
การประกวดสื่อวีดิทัศน์หนังสั้นเพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดศรี
สะเกษ ประจ าปี 2561 โดย พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  
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7. รางวัลเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “สร๎างสื่อสร๎างสรรค์ด๎วยหนังสั้น” ประจ าปีการศึกษา 2561 
การแขํงขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

7. ภาคผนวก 
 1. ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวีดิโอและหนังสั้น “สื่อทางเลือกในชั้นเรียน” 
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ภาคผนวก 
 

 ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู๎ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 

 เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐาน 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
ที่ ๓๕ / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษา จัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันจะ
น าไปสูํการก าหนดให๎มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได๎มีการประกาศใช๎กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2561เพ่ือให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งท าให๎เกิดความมั่นใจแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายวําการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 เพ่ือให๎การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย สร๎างความ
เชื่อมั่นให๎แกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและสาธารณชนวํา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จึงแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายวิชิต  ไตรสรณกุล    นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. นายอภิศักดิ์  แซํจึง    รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นายไกรศักดิ์ วรทัต   ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. นายวุฒิเดช ทองพูล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก์ 
 มีหน้าที่  ให๎ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎ได๎
มาตรฐาน และด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย ตามวัตถุประสงค์ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1) นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.๒) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายกิจการ กรรมการ 
 1.๓) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายอ านวยการ กรรมการ 
 1.๔) นางไพบูลย์ ดาวเรือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายบริการ กรรมการ 
 1.๕) นางจิราธร มูลเสนา ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายวิชาการ กรรมการ 
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 1.๖) นายพงศกรณ์ นามวงค์ ต าแหนํง หัวหน๎างานประกันฯ กรรมการเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกให๎การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย ตาม
วัตถุประสงค ์
2. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 1) นางจิราธร มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์ นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางสาวศศิรดา สุภาพ ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 6) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
   1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางนุชจรัส  พุทธรักษ ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการ 
 ๕) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
  1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นางสาวจิรัสยา สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1) นายแสงชัย เตารัตน์ ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการ 
 ๕) นางสาวจุฬารัตน์แซํตัง ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) นางจิราธร มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
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 4) นายพงศกรณ์ นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางสาวศศิรดา สุภาพ ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 6) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นางสาวจิรัสยา สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางนุชจรัส  พุทธรักษ ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการ 
 ๕) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
  1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1) นายแสงชัย เตารัตน์ ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการ 
 ๕) นางสาวจุฬารัตน์แซํตัง ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นางสาวจิรัสยา สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
  1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1) นายแสงชัย เตารัตน์ ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการ 
 ๕) นางสาวจุฬารัตน์แซํตัง ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 



77 
 

 

 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางนุชจรัส  พุทธรักษ ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการ 
 ๕) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
   ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางนุชจรัส  พุทธรักษ ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการ 
 ๕) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
   ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 1) นางจิราธร มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์ นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางสาวศศิรดา สุภาพ ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 6) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางนุชจรัส  พุทธรักษ ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการ 
 ๕) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
   ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 1) นางไพบูลย์ ดาวเรือง ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายแสงชัย  เตารัตน์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการ 
 ๕) นางสาวจุฬารัตน์แซํตัง ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 1) นางจิราธร มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์ นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
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 ๕) นางสาวศศิรดา สุภาพ ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 6) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา  ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางนุชจรัส  พุทธรักษ ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวนุชนาถ  จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการ 
 ๕) นางพรสวัสดิ์  บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
   ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 1) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกษมศิริ  มีทอง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางอารยานี  บุญจูง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นางสาวจิรัสยา สนิทรัมย์ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 1) นายแสงชัย เตารัตน์ ต าแหนํง ครู  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางไพบูลย์  ดาวเรือง ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นายธนวรรธน์ เขตร์สินบุญ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางชญาภา  บุญมีวิเศษ ต าแหนํง ครู  กรรมการ 
 ๕) นางสาวจุฬารัตน์แซํตัง ต าแหนํง ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 1) นางจิราธร มูลเสนา ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 2) นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 3) นางรัชนี ภูลสวัสดิ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 4) นายพงศกรณ์ นามวงค์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๕) นางสาวศศิรดา สุภาพ ต าแหนํง ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 6) นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ 
   ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 1) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง ครู ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสีดา ดอนเหลือม ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๓) นางนุชจรัส พุทธรักษ ์ ต าแหนํง ครู กรรมการ 
 ๔) นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์ ต าแหนํง บุคลากรฯ กรรมการ 
 ๕) นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก ต าแหนํง ครู กรรมการและเลขานุการ  
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 มีหน้าที่ 1. จัดท ามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เปูาหมาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
            2. เตรียมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
           3. ให๎ผู๎ที่รับผิดชอบแตํละประเด็นพิจารณาด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 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    ประเมินประเดน็พิจารณา 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 ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 1.๒) นายธีระวัฒน์ ศรีเมือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายกิจการ กรรมการ 
 1.๓) นางสมบัลย์ แก๎วงาม ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายอ านวยการ กรรมการ 
 1.๔) นางไพบูลย์ ดาวเรือง ต าแหนํง หัวหน๎าฝุายบริการ กรรมการ 
 1.๕) นายพงศกรณ์ นามวงค์ ต าแหนํง หัวหน๎างานประกันฯ กรรมการเลขานุการ 
 มีหน้าที ่1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
             2.  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
             3.  สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท๎อนคุณภาพผู๎เรียนและผลส าเร็จ
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ของการบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ความเห็นชอบ เผยแพรํรายงานตํอสาธารณชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง  
             4. สํงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สํงองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 
31 มีนาคม ของทุกปี 
 

  ขอให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางอรุณรัตน์  เนื่องไชยยศ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีกาศึกษา ๒๕๖3 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีกาศึกษา ๒๕๖3 
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รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ) 
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ใบงานที่ 2 
ประกาศเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ค าชี้แจงก าหนดประกาศเปูาหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับที่ 1 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานการศกึษา เป้าหมาย 

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

ระดับที่ 2 ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับประเด็นพิจารณาที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพของประเด็นพิจารณาของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เครื่องมือ/ 
วิธีวัด 

1. ร๎อยละ 74 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถอํานค า
ยากวิชาภาษาไทยได๎ อยูํในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.1 - แบบประเมินการอําน คิด วิเคราะห์ 
ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

2.ร๎อยละ 65 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเขียนตามค า
บอกวิชาภาษาไทย อยูํในระดับดี ข้ีนไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.1 - แบบบันทึกการเขียนวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
- แบบประเมินการเขียน 

3. ร๎อยละ 57 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา ในชีวิตประจ าวันได๎
ระดับดี ข้ีนไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.1 - แบบประเมินการอําน คิด วิเคราะห์ 
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

4. ร๎อยละ 63 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได๎ระดับผลการ
เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ข้ึนไป 

1.1.1 - เอกสารสรุป ผลการเรียนของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  

5. ร๎อยละ 7๓ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  อธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างานโครงงาน ของตนเองได๎ ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้น
ไป 

1.1.2 
 

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

6. ร๎อยละ 7๒ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สร๎างช้ินงานได๎
ระดับดี ข้ึนไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

1.1.3 - แบบประเมินช้ินงาน 

7. ร๎อยละ 7๓ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถสืบค๎น
ข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ด๎วยตนเอง 

1.1.4 - แบบบันทึกการใช๎ห๎องคอมพิวเตอร ์
-แบบการลงทะเบยีนขอใช๎รหสัWifi 
-รายงานการเข๎าใช๎Wifiของนักเรียน 
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8. ร๎อยละ 7๓ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถใช๎โปรแกรม
photoshopในการสร๎างผลงานPortfolio ระดับ 3 ข้ึนไป 

1.1.4 - แบบประเมินผลงานนักเรียน 
 

9. ร๎อยละ 7๒ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวํา ระดับ 2.00 ข้ึนไป 

1.1.5 - ประกาศผลการเรียนของนักเรียน
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เครื่องมือ/ 
วิธีวัด 

10. ร๎อยละ 7๐ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 

1.1.5 - ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) 3 ปี 

11. ร๎อยละ 7๓ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการ
ทดสอบLCT 3 ปีย๎อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 

1.1.5 -ผลการทดสอบ LCT 

12. ร๎อยละ 62 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา
สามารถท างานประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงข้ึน 

1.1.6 - แบบรายงานการ ศึกษาตํอหรือการ
ท างาน 

13. ร๎อยละ 7๓ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีคะแนน
พฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีคํานิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับคุณภาพดี ขึ้นไป  

1.2.1 - แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมจิต
สาธารณะภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 

14. ร๎อยละ 7๓ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รํวมกิจกรรมจิต
สาธารณะภายในและภายนอกสถานศึกษา อยํางน๎อย 20 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

1.2.1 - แบบประเมิน คุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

15. ร๎อยละ 8๓ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถแสดง
ดนตรี นาฏศิลป์ประจ าท๎องถิ่น และเห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป           

1.2.2 - แบบประเมินความสามารถแสดง
ดนตรี นาฏศิลป์ประจ าท๎องถิ่น และ
เห็นคุณคําของความเป็นไทย มีสํวน 
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

16. ร๎อยละ 8๓ ของนักเรียนรํวมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
วันส าคัญของชาติ อยูํในระดับคุณภาพดีขึ้นไป           

1.2.2 - แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
ส าคัญตํางๆ 

17. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไมํขัดแย๎งและ
ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป 

1.2.3 - แบบประเมิน คุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  

18. ร๎อยละ 72 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม สร๎างสรรค์ช้ินงานได๎ อยูํในระดับคุณภาพปานกลางขึ้น
ไป 

1.2.3 - แบบประเมินการท างานเป็นทีม 

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

1.2.4 - แบบประเมินภาวะสุขภาพตาม
เกณฑ์อนามัย 

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

1.2.4 - แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (E.Q.) 

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

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

ประเด็นข้อที ่
เอกสาร/  หลักฐาน  ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน 
1. ร๎อยละ 75 ของสถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว๎อยําง
ชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน  ท๎องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต๎น
สังกัด รวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

2.1 

 
 

 
 

- เปูาหมายของสถานศึกษา 
- วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
- พันธกิจของสถานศึกษา 

 

2.  ร๎อยละ  65  ของสถานศึกษาจัดท ามาตรฐานและก าหนดคําเปูาหมาย
ความส าเร็จครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- เปูาหมายมาตรฐานการ ศึกษาของ
สถาน ศึกษา 
- ประกาศก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  ร๎อยละ 63 ของสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดี
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

 

- แผนพัฒนาคณุภาพการจดั 
การศึกษา 
- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรรมการ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 

4. ร๎อยละ 63 ของสถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศได๎ครอบคลุม
ภาระงานได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

 

- โครงสร๎างการบริหารงาน 
- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แผนนิเทศภายใน 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 
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รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เอกสาร/  หลักฐาน  ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

5.  ร๎อยละ  63  ของสถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได๎ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 

 

- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- รายงานโครงการ 
- บันทึกภาพถําย 
- การสนองนโยบายการจัดการศึกษา 
- ข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม  
(SWOT  Analysis) 
- เปูาหมายกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
- โครงการ/งบประมาณ 
- การน าแผนสูํการปฏิบตั ิ

6. ร๎อยละ 63 ของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยํางเป็น
ระบบอยํางน๎อย  1  ครั้ง / ภาคเรียน  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ 
- สรุปผลการปฏิบัติงาน 
- รายงานโครงการ 
- บันทึกภาพถําย 

7. ร๎อยละ 63 ของสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถาน ศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอยํางน๎อย  1  ครั้ง / ปีการศึกษา   ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

2.2 
 
 
 
 
 

- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนงานการประเมินคณุภาพภายใน 
- เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน 
- ปฏิทินการด าเนินงาน 

8. ร๎อยละ 63 ของสถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.2 
 
 

- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานประจ าปี  (SAR) 

9. ร๎อยละ 75 ของสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยําง
น๎อย 1 ครั้ง / ปีการศึกษา ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 

2.3 
 
 

- ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- หลักสูตรสถานศึกษา 

10. ร๎อยละ 72 ของครูเข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการ การอบรม  การสัมมนา  
รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา 20  ช่ัวโมง / ปีการศึกษา 

2.4 
 

- แบบสรุปการเขา๎รํวมประชุมทาง
วิชาการ  การอบรม  การสมัมนาของคร ู
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รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เอกสาร/  หลักฐาน  ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

11. ร๎อยละ 73 ของสถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมสะอาด สะดวก  ปลอดภัย
และเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

2.5 
 
 
 
 
 

 

- แบบส ารวจสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎
- แบบส ารวจพื้นที่สีเขียวรํมรื่น  สวยงาม 
- แบบส ารวจแสงสวํางบริเวณ
โดยรอบอาคาร 
- แบบสอบถามการรักษาความสะอาด
ของอาคารและการจดัเก็บ ขยะ 
- แบบสอบถามระบบสาธารณูปโภค  
ไฟฟูา  และประปาที่เหมาะสม 
- แบบสอบถามระบบปูองกันการ
บาดเจ็บและเสรมิสร๎างความ
ปลอดภัย 

12. ร๎อยละ 73 ของสถานศึกษามีอาคารประกอบ  ห๎องเรียน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่
เพียงพอเหมาะสมและถูกสุขลักษณะในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.5 
 

- ทะเบียนแหลํงเรียนรู ๎
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรยีนรู๎ 

13. ร๎อยละ 73 ของสถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ภายในท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียนอยํางหลากหลายในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.5 
 

- ทะเบียนแหลํงเรียนรู ๎
- สารสนเทศการศึกษาแหลํงเรยีนรู๎ 

14. ร๎อยละ 65 ของสถานศึกษามีการด าเนินงานด๎านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

2.6 - ค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ

ประเด็นข้อที ่
แหล่งข้อมลู 

1. ร๎อยละ 83 ของครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนคดิและปฏิบัติ
จริงรวมทั้งแสดงความคิดเห็น สรปุองค์ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  อยูํในระดับคณุภาพ  ดีขึ้นไป 

3.1 - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

2. ร๎อยละ 83 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกจิกรรมได๎
จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ๎ฉพาะส าหรับผู๎ที่มคีวามจ าเป็นและต๎องการ
ความชํวยเหลือพิเศษ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

3.1 - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 
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รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เอกสาร/  หลักฐาน  ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

3. ร๎อยละ 83 ของครูจัดกิจกรรมที่สํงเสรมิให๎นักเรยีนได๎รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคดิเห็น สรปุองค์ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ อยูํในระดับคณุภาพ ดีขึ้นไป 

3.1 - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

4. ร๎อยละ 85 ของครู มีการใช๎สือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรยีนรู๎ 
อยูํในระดับคณุภาพ ดีขึ้นไป 

3.2 - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

5. ร๎อยละ 83 ของครูน าแหลํงเรยีนรู๎ รวมทั้งภูมิปญัญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

3.2 - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์

6. ร๎อยละ 85 ของครูสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

3.2 - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

7. ร๎อยละ 83 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู๎  
สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข อยูํในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

3.3 - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แบบตรวจสอบรายการ 

- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ์ 

8. ร๎อยละ 85 ของครูมีการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจัด การเรียนรู๎
อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอน อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

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

 

 

 

 

 



107 
 

 

รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อที ่

เอกสาร/  หลักฐาน  ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

9. ร๎อยละ 85 ของครูมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับจุดประสงค์ อยูํในระดับคุณภาพ  ดีขึ้นไป  

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

10. ร๎อยละ 84 ของครู ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนเพื่อน าไปใช๎พัฒนาการ
เรียนรู๎ อยูํในระดับคุณภาพ ดีขึ้นไป 

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

11. ร๎อยละ 83 ของครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีการประชุมแลก เปลี่ยน
เรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลปูอนกลับเพื่อน าไปใช๎ในปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  อยูํ
ในระดับคุณภาพดี ขึ้นไป 

3.5 - บันทึกการประชุม 
- รายงานการประชุม 
- แบบติดตามสะท๎อนปัญหาแนวทาง
แก๎ปัญหา(plc) 
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สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง      ดี    ดีเลิศ           ยอดเยีย่ม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา          
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอาํน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

ผลการประเมินความสามารถในการอาํน การเขยีน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

65 
 

66 
 

     

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอยํางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยาํงมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

73 74      

3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ผลการประเมินชิ้นงาน 62 62      
4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการประเมินความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
62 63      

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  7๓ 73      
   5.1 คะแนนสอบ RT         
   5.2 คะแนนสอบ NT         
   5.3 คะแนนสอบ O-NET คะแนนการทดสอบ O-NET        
   5.4 คะแนนสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน คะแนนสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน        
6. มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีตํองานอาชีพ ผลการประเมินความรู๎ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 62 63      
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         
1. การมีคุณลักษณะและคํานยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 74 75      
2.ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผลการประเมินความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 83 84      
3.การยอมรับทีจ่ะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยูํรํวมกนับนความแตกตาํงและหลากหลาย 72 74      
4.สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ผลการประเมินสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 92 93      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1 น๎อยกวํา 2 ขอ๎ 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2 น๎อยกวํา 2 ขอ๎ 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย  
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 2 ข๎อ 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 2 ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย  
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปาูหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 5 ข๎อ 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 3 ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย  
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 6 ข๎อ 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 3 ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย  
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1 ทั้ง 6 ข๎อ 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2 ทั้ง 4 ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ      ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 1.  ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีทกัษะในการอําน ในแตํละ
ระดับชั้น ในระดับดี 
 
 
 

1. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 74 75      
2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภูํ “ครูกวีศรีสยาม” 65 66      
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 ( ภา ษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

57 57      

4. โครงการนักเรียนรวํมแขํงขันทกัษะทางวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 63 64      
2.  ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 มีทักษะในการเขยีน ในแตํละ
ระดับชั้น ในระดับดี  
 
 

1. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันภาษาไทยแหํงชาต ิ 74 75      
2. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันสุนทรภู ํ“ครูกวีศรีสยาม” 65 66      
3. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 ( ภา ษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

57 57      

4. โครงการนักเรียนรํวมแขํงขันทกัษะทางวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 63 64      
3. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 มีทักษะในการส่ือสาร ในแตํละ
ระดับชั้น ในระดับดี 

1. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันภาษาไทยแหํงชาต ิ 74 75      
2. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันสุนทรภู ํ“ครูกวีศรีสยาม” 65 66      
3. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 ( ภา ษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

57 57      

4. โครงการนักเรียนรํวมแขํงขันทกัษะทางวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 63 64      
4. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 มีทักษะในการคิดค านวณในแตํ
ละระดับชั้น  ในระดับด ี

1. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันภาษาไทยแหํงชาต ิ 74 75      
2. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันสุนทรภู ํ“ครูกวีศรีสยาม” 65 66      
3. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 ( ภา ษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

57 57      
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4. โครงการนักเรียนรํวมแขํงขันทกัษะทางวิชาการภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 63 64      
คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 66      

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

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.1  
จ านวน  2  ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.1  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.1  
จ านวน 3  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.1  
จ านวน 4  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.1  
ทั้ง 4  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เทา่กับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการคิดจ าแนก
โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ในแตํละระดับชั้น ในระดับดี 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และ
ยุวกาชาด 

7๓ 74      

2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7๓ 74      

3. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 7๒ 73      
4. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 7๒ 73      
5. โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม  7๓ 74      
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา 7๓ 74      
7. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21  7๓ 74      

2.ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6 มีความสามารถในการคิด
แยกแยะ โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ในแตํละระดับชั้น ในระดับดี 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และ
ยุวกาชาด 

7๓ 74      

2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7๓ 74      

3. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 7๒ 73      
4. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 7๒ 73      
5. โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม  7๓ 74      
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา 7๓ 74      
7. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21  7๓ 74      
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการคิด
ใครํครวญไตรํตรอง โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ในแตํละระดับชั้น   
ในระดับด ี

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และ
ยุวกาชาด 

7๓ 74      

2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7๓ 74      

 3. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 7๒ 73      
 4. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 7๒ 73      

 
5. โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม  7๓ 74      
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา 7๓ 74      
7. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21  7๓ 74      

4. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการคิด
พิจาณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ในแตํละระดับชั้น   
ในระดับดี 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ และ
ยุวกาชาด 

7๓ 74      

2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7๓ 74      

3. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 7๒ 73      
4. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 7๒ 73      
5. โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม  7๓ 74      
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา 7๓ 74      
7. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21  7๓ 74      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 74      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.2  
จ านวน  2  ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.2 
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.2  
จ านวน 3  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.2  
จ านวน 4  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.2  
ทั้ง 4  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี          ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู๎ได๎ด๎วยตัวเอง เชื่อมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต ในแตํละระดับชั้น ในระดับด ี

1. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ๖๒ ๖๒      

2. โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎างสรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  

๖2 ๖3      

3. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  62 63      

4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

๖๒ ๖๒      

5. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ร๎อยละ 95   ๖๒ ๖๒      
6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด๎านทักษะอาชีพ   ๖๒ ๖๒      

2. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู๎ได๎ด๎วยการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์
มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ในแตํละระดับชั้น ในระดับดี 

1. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ๖๒ ๖๒      
2. โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสรา๎งสรรค์ อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

๖2 ๖3      

3. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  62 63      
4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

๖๒ ๖๒      

5. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ร๎อยละ 95   ๖๒ ๖๒      
6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด๎านทักษะอาชีพ   ๖๒ ๖๒      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 62      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.3  
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.3  
จ านวน 1  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.3  
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.3  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.3  
ทั้ง 2  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี          ดีเลิศ     ยอดเยีย่ม 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
มีความสามารถในใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด๎านการเรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม ในแตํ
ละระดับชั้น ในระดับดี  

1. โครงการใหบ๎ริการดา๎นเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT)   ๖๒ 62      
2. โครงการพัฒนาระบบอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง   ๖๒ 62      
3. โครงการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  ๖๒ 63      
4. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 (ภาษา ไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

๖๒ 62      

5. โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรยีนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตร ีกีฬา อาชพี และ ICT ๖๒ 62      
2. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
มีความสามารถในใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมใน การส่ือสาร อยาํงสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม ในแตํละ
ระดับชั้น  ในระดับดี 

1. โครงการใหบ๎ริการดา๎นเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT)   ๖๒ 62      
2. โครงการพัฒนาระบบอนิเตอร์เนต็ความเรว็สูง   ๖๒ 62      
3. โครงการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  ๖๒ 63      
4. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที ่ 21 (ภาษา ไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

๖๒ 62      

5. โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรยีนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตร ีกีฬา อาชพี และ ICT 92 92      
3. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
มีความสามารถในใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด๎านการท างาน อยาํงสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม ในแตํ
ละระดับชั้น   ในระดับดี 

1. โครงการใหบ๎ริการดา๎นเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร (ICT)   ๖๒ 62      

2. โครงการพัฒนาระบบอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง   ๖๒ 62      
3. โครงการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  ๖๒ 63      
4. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที ่ 21 (ภาษา ไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

๖๒ 62      

5. โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรยีนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตร ีกีฬา อาชพี และ ICT ๖๒ 62      
คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 62      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.4  
น๎อยกวํา  2  ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.4  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.4  
จ านวน 2  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.4  
จ านวน 3  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.4  
ทั้ง 3  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ รวมทั้งมี
ความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  ในแตํละ
ระดับชั้น  ในระดับดี 

1. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (8 กลุํมสาระการเรียนรู๎)  

78 80   
  

 

2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  62 63      

3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

๖๒ 62   
  

 

4. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่21  7๓ 74      

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  82 84      

2. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด๎านทักษะ กระบวนการตํางๆ 
รวมทั้งมีความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น 
ๆ ในแตํละระดับชั้น  ในระดับด ี

1. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (8 กลุํมสาระการเรียนรู๎)  

78 80   
  

 

2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน  62 63      
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

๖๒ 62   
  

 

4. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่21  7๓ 74      
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  82 84      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 73      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.5  
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.5  
จ านวน 1  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.5  
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.5  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.5  
ทั้ง 2  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี      ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 6. มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความรู๎ ในการจัดการ เจตคติ
ที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ใน
แตํละระดับชั้น ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการน านักเรียนศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ ศิลปวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา   6๒ 63      

2. โครงการแนะแนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564   6๒ 62      

3. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”   

6๒ 63      

4. โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม  6๒ 63      
5. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   6๒ 63      

6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด๎านทักษะอาชีพ   6๒ 63      
7. โครงการภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 6๒ 63      

2. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี ทักษะพื้นฐานในการจัดการ  
เจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองาน
อาชีพ ในแตํละระดับชั้น ในระดับดี 

1. โครงการน านักเรียนศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ ศิลปวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา   6๒ 63      
2. โครงการแนะแนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564   6๒ 63      
3. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”   

6๒ 63      

4. โครงการสํงเสริมทักษะอาชีพและการออม  6๒ 63      
5. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   6๒ 63      
6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะด๎านทักษะอาชีพ   6๒ 63      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 63      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.6  
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.6  
จ านวน 1  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.6  
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.6  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.1.6  
ทั้ง 2  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี  ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ในแตํละระดับชั้น ในระดับดี 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนดว๎ยกิจกรรมลกูเสือ และยวุ
กาชาด  

7๓ 75      

2. โครงการน านักเรียนเข๎ารวํมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา   7๓ 75      

3. โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎าง สรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล๎อม   

7๓ 75      

4. โครงการปอูงกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  7๓ 74      
5. โครงการพัฒนากจิกรรมพิธีไหว๎ครู  7๓ 75      
6. โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต๎านภัยยาเสพติด  74 74      

7. โครงการสํงเสริมกิจกรรมรัก หวงแหน และเทิดทูนชาต ิศาสน ์กษัตริย ์(กจิกรรมวัน
พํอ วันแม ํวันปยิมหาราช 5 ธนัวาคม)  

75 76      

8. โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ)   

74 74      

9. โครงการพัฒนาทกัษะกีฬา ศิลปะและวฒันธรรมท๎องถิ่น  73 75      

10. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรูว๎ิชาดนตรี   74 75      
11. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูยํุค 4.0 (กิจกรรมท าบุญ
วันพระ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพทุธ กจิกรรม 5 สท าความสะอาดเขตพื้นที ่ สํงเสริมการ
สอนแบบโครงงาน  กิจกรรมการใชแ๎หลํงเรียนรู๎และภูมปิัญญาท๎องถิ่น  กิจกรรมงาน
อาชีพ  กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย   กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียนและชุมนมุ)   

73 74      
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

2. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีพฤตกิรรมเป็นผู๎ที่เคารพในกฎ
กติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมขํัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม ในแตํละระดับชั้น ในระดับดี 
 

1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนดว๎ยกิจกรรมลกูเสือ และยวุ
กาชาด  

7๓ 75      

2. โครงการน านักเรียนเข๎ารวํมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา   7๓ 75      
3. โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎าง สรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล๎อม   

7๓ 75      

4. โครงการปอูงกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  7๓ 74      
5. โครงการพัฒนากจิกรรมพิธีไหว๎ครู  7๓ 75      
6. โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต๎านภัยยาเสพติด  74 44      
7. โครงการสํงเสริมกิจกรรมรัก หวงแหน และเทิดทูนชาต ิศาสน ์กษัตริย ์(กจิกรรมวัน
พํอ วันแม ํวันปยิมหาราช 5 ธนัวาคม)  

75 76      

8. โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ)   

74 74      

9. โครงการพัฒนาทกัษะกีฬา ศิลปะและวฒันธรรมท๎องถิ่น  73 75      
10. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรูว๎ิชาดนตรี   74 75      
11. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูยํุค 4.0 (กิจกรรมท าบุญ
วันพระ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพทุธ กจิกรรม 5 สท าความสะอาดเขตพื้นที ่ สํงเสริมการ
สอนแบบโครงงาน  กิจกรรมการใชแ๎หลํงเรียนรู๎และภูมปิัญญาท๎องถิ่น  กิจกรรมงาน
อาชีพ  กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย   กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียนและชุมนมุ)   

73 74      

3. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีพฤติกรรมเป็นผู๎ที่มีคํานิยม
และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ในแตํละระดับชั้น  ในระดับดี 
 

1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนดว๎ยกิจกรรมลกูเสือ และยวุ
กาชาด  

7๓ 75      

2. โครงการน านักเรียนเข๎ารวํมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา   7๓ 75      
3. โครงการสํงเสริมนักเรียนสร๎างสื่อสร๎าง สรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล๎อม   

7๓ 75      

4. โครงการปอูงกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  7๓ 74      
5. โครงการพัฒนากจิกรรมพิธีไหว๎ครู  7๓ 75      
6. โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต๎านภัยยาเสพติด  74 44      
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

7. โครงการสํงเสริมกิจกรรมรัก หวงแหน และเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (กิจกรรมวัน
พํอ วันแมํ วันปิยมหาราช 5 ธันวาคม)  

75 76      

8. โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ)   

74 74      

9. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  73 75      
10. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิชาดนตรี   74 75      
11. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียนสูํยุค 4.0 (กิจกรรมท าบุญ)   
วันพระ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม 5 สท าความสะอาดเขตพื้นที่  สํงเสริมการ
สอนแบบโครงงาน  กิจกรรมการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  กิจกรรมงาน
อาชีพ  กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย   กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียนและชุมนุม 

73 74      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 75      

 
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.1  

น๎อยกวํา  2  ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.1  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.1  
จ านวน 2  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.1  
จ านวน 3  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.1  
ทั้ง 3  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี  ดีเลิศ        ยอดเยีย่ม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 2.ความภูมิใจในทอ๎งถิ่นและความเป็นไทย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความภูมิใจในท๎องถิ่น  ในแตํ
ละระดับชั้น ในระดับดี 
 

1. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบรหิาร ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง “สถานศึกษาพอเพียง”สู ํ“ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐ กิจพอเพยีง” 

62 63 
 

   
 

2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภู ํ“ครกูวีศรีสยาม” 65 66      
3. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันภาษาไทยแหํงชาต ิ 74 75      
4. โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ) 

74 74 
 

   
 

5. โครงการภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 62 63      
2. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เห็นคุณคําของความเป็นไทย  
ในแตํละระดับชั้น  ในระดับด ี
 

1. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูํ “ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐ กิจพอเพียง” 

62 63     
 

2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภู ํ“ครกูวีศรีสยาม” 65 66      
3. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันภาษาไทยแหํงชาต ิ 74 75      
4. โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ) 

74 74 
 

   
 

5. โครงการภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 62 63      
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ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีสวํนรํวมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมปิัญญาไทย ในแตํละระดับชั้น ใน
ระดับดี 

1. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบรหิาร ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง “สถานศึกษาพอเพียง”สู ํ“ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐ กิจพอเพยีง” 

62 63      

2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันสุนทรภู ํ“ครกูวีศรีสยาม” 65 66      
3. โครงการสํงเสริมกจิกรรมวันภาษาไทยแหํงชาต ิ 74 75      

4. โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา(วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา กฐิน ผ๎าปุา งานศพ) 

74 74      

 5. โครงการภาษากับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 62 63      
คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 68      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.2  

น๎อยกวํา  2  ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.2  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.2 
จ านวน 2  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.2 
จ านวน 3  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.2  
ทั้ง 3  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี  ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ขอ้ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3.การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางระหวาํงบุคคลในด๎านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  ในแตํละระดับชั้น ในระดับดี 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ 
และยุวกาชาด  

73 74      

2. โครงการสํงเสริมกิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหมํ 70 71      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 73      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ไมํบรรลุเปูาหมาย ขอ๎ 1.2.3 

จ านวน 1  ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.3 
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.3 
จ านวน 1  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.3 
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.3 
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    

ชื่อผู๎ประเมิน นางจิราธร  มูลเสนา และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วันทีป่ระเมิน  31 มีนาคม 2564 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎ของเรียน: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี    ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 4. สุขภาวะทางรํางกาย และจติสังคม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -6 มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม ในแตํละชํวงวัย สามารถอยูํรํวมกับคนอื่น
อยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่น ในแตํละระดับชั้น  
ในระดับดี 

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด๎วยกิจกรรมลูกเสือ 
และยุวกาชาด     

73 74      

2. โครงการน านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา   73 75      
3. โครงการพัฒนาทักษะกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   62 63      

2. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีการแสดงออกอยํางเหมาะสม
ในแตํละชํวงวัย สามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมี
ความขัดแย๎งกับผู๎อื่น ในแตํละระดับชั้น  ในระดับดี 

4. โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และICT  80 83      
5. โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิชาดนตร ี   74 75      
6. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎สุขภาพตามวิถีปกติใหมํ     92 95      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 78      
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.4  

จ านวน 1  ข๎อ 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.4  
จ านวน 1  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.4  
จ านวน 1  ข๎อ 

และมีระดับมากกวาํที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.4  
จ านวน 2  ข๎อ 

เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

บรรลุเปูาหมาย ข๎อ 1.2.4  
ทั้ง 2  ข๎อ 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดรอ๎ยละ 90 ขึ้นไป 
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สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา      ปานกลาง      ดี     ดีเลิศ           ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. มีเปูาหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน แบบการประเมินการก าหนดเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกจิของ
สถานศึกษา 

75 75      

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แบบการประเมินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 63 64      

3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุํมเปาูหมาย 

แบบการประเมินการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบ
ด๎าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุํมเปาูหมาย 

75 76      

4.พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชีย่วชาญทางวิชาชพี แบบบันทึกการเข๎าอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาชพี 73 74      

5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎

อยํางมีคุณภาพ 

แบบการประเมินการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู ๎

73 74      

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู๎ 
แบบการประเมินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู๎ 

65 66      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 6 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมนิ  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
1. มีเปูาหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย วิสัยทศัน์  
และพันธกิจ ไวอ๎ยาํงชัดเจน สอดคล๎องกบับริบทของ 
สถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ทอ๎งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแหํงชาตินโยบายของรัฐบาล และของต๎นสังกัด รวมทั้งทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  ในระดับดีเลิศ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน ปฏิบัติการประจ าปีการ ศึกษา  7๕ 76      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 76      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ
เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

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

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็น
ระบบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย  ในระดับดี
เลิศ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา  63 64      

2. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็น
ระบบ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาํง
ตํอเนื่อง โดยการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย  ในระดับดีเลิศ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา  63 64      

3. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็น
ระบบ มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  ในระดับดีเลิศ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา  63 64      

4. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็น
ระบบในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน โดยการมีสํวนรวํมของทุกฝุายใน
ระดับดีเลิศ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา  63 64      

5. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็น
ระบบในการนิเทศภายใน การน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา บุคลากรและผู๎
ที่เกี่ยวขอ๎ง ทุกฝุายมีสํวนรํวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวํม
รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา  ในระดับดีเลิศ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา  63 64      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 64      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 3 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย  3  ขอ๎ ไมํชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 4 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 4 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพนักเรียนรอบดา๎นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทกุกลุํมเปูาหมาย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ด๎านการพัฒนาหลักสูตร 
เช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมายรวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุํมที่เรียนแบบควบรวบหรือกลุํมที่เรียนรวํมด๎วย  
ระดับดีเลิศ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
 

7๕ 76      

2. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ด๎านกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน เช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมํที่เรียนแบบควบรวบหรือกลุํมที่
เรียนรํวมด๎วย ในระดับดีเลิศ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
 

7๕ 76      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 76      
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1  ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 2 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ประเด็นการพจิารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในระดับดีเลิศ  
 

1. โครงการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ผู๎ บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาให๎
มีคุณ ภาพมาตรฐานตามวิชาชีพ 

7๒ 73      

2. โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภาย ในโรงเรียน 7๓ 74      
2. สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร เร่ือง ชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ใน
ระดับดีเลิศ 

3. โครงการพัฒนาข๎าราชการครูด๎วยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC ) โดยใช๎ชั้น
เรียนและโรงเรียนเป็นฐาน 

7๒ 73      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 74      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1  ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 2 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอก
ห๎องเรียนที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย ในระดับดีเลิศ 
 
 

1. โครงการซํอมแซมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา 73 74      

2. โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคในโรงเรียน 73 74      

3. โครงการพัฒนาระบบธนาคารน้ าใต๎ดิน  73 74      

2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ และ
มีความปลอดภยั  ในระดับดีเลิศ 
  

1. โครงการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  73 74      
2. โครงการซํอมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ  73 74      

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมภายใน
โรงเรียน 

73 74      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 74      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1  ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 2 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นางสมบัลย์  แก๎วงาม และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

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

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา สื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช๎ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ใน
ระดับดีเลิศ  

1. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 6๕ 66      
2. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6๕ 66      

2. สถานศึกษามกีารพัฒนาและการบรกิาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในระดับดีเลิศ 
 

1. โครงการใหบ๎ริการดา๎นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 6๕ 66      
2. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 6๕ 66      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 66      

  
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1  ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 2 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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 สรุปแบบประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ: ระดบัคุณภาพ  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง     ดี        ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได ๎

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

83 84      

2. ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ แบบประเมินการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎  84 85      
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก แบบประเมินความพึงพอใจ 83 84      
4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยาํงเป็นระบบ และน าผล 
มาพัฒนาผู๎เรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบบันทึก 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบสอบถาม 

85 86      

5. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู๎และให๎ขอ๎มูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

แบบสรุปการเข๎ารวํมอบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 

83 84      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 3 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 3 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี        ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช๎ในชีวิตได๎ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตวัชี้วัดของหลกัสูตร
สถานศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ในระดับดี 
 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา 75 76      
2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน 62 63      
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎สูํศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)  

62 63      

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา 7๓ 74      

5. โครงการสํงเสริมศักย ภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านดนตรี กีฬา อาชีพ และICT  80 83      
6. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 83 84      

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกจิกรรมการเรยีนรู๎ได๎  ในระดับด ี 1. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา 75 76      

3. ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มีความจ าเป็นและ
ต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ  ในระดับดี 

-  
- 

- -      

4. ผู๎เรียนได๎รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็นสรุปองค์
ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ในชวีิตได๎  ในระดับดี 

1. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน 62 63      

2. โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 

62 63      

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านการศึกษา 7๓ 74      
4. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู๎สํูศตวรรษที่ 21 83 84      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 73      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)  ดีเลิศ (4)  ยอดเยี่ยม (5) 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 2  ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 2 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 4 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 4 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 4 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เปน็แบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ      ยอดเยีย่ม 
2. ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ครูมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
และผู๎เรียนมีสํวนรํวม  ในระดับด ี

1. โครงการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)    65 66      
2. โครงการจัดซ้ือสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน   85 86      
3. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    65 66      

2. ครูมีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปญัญาท๎องถิ่น มาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย  ในระดับดี   

1.โครงการน านักเรียนศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ ศิลปวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา   85 86      

2. โครงการพัฒนาห๎องสมุด    85 86      
3. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน   62 63      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 76      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี    ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ครูผ๎ูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎
รํวมกันอยาํงมีความสุข  ในระดับด ี

1. โครงการปัจฉิมนิเทศและการปฐมนิเทศนักเรียน   83 84      
2. โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบโครงงาน   62 63      
3. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียนตามระบบชํวย เหลือนักเรียน  90 95      
4. โครงการประชุมเครือขํายวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประชุมผู๎ปกครอง 
ประชุมคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)   

90 95      

5. โครงการแนะแนวศึกษาตํอและรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 83 84      
คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 84      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ
เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง     ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
4. ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานกัเรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบ และใหข๎๎อมูลยอ๎นกลับแกํผู๎เรียน เพื่อน าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎  ใน
ระดับดี 

1. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา 75 76      

2. ครูมีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวธิีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับมาตรฐาน ตวัชี้วัด เปาูหมายในการจดัการเรียนรู๎ และให๎ขอ๎มูล
ย๎อนกลับแกํผู๎เรียน เพือ่น าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎  ในระดับดี 

1. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา 75 76      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 76      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข๎อ ชัดเจนและ 

สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ

เป็นแบบอยาํงได๎ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  สังกัด  องค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ   จงัหวัด    ศรีสะเกษ   กลุํมการศึกษาท๎องถิ่นที่ 13    
ชื่อผู๎ประเมิน นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง และคณะ  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  วันที่ประเมิน  31 มีนาคม 2564 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ: ระดบัคุณภาพ ก าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ       ยอดเยีย่ม 
5. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู๎และให๎ขอ๎มูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ 
รวมทั้งให๎ข๎อมูลปูอนกลับเพือ่น าไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎  ในระดับด ี

1. โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภาย ในโรงเรียน 83 84      
2. โครงการพัฒนาขา๎ราชการครูด๎วยชมุชนการเรียนรู๎ทางวิชาชพี(PLC ) โดยใช๎ชั้น
เรียนและโรงเรยีนเปน็ฐาน 

7๒ 73      

คําเฉลี่ยผลลัพธ์ที่สถานศึกษาท าได๎ 79      
 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย 1 ข๎อ ไมํชัดเจนและ 

ไมํสํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับต่ ากวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย 1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 
และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนด 

คําเปูาหมาย 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 

เปูาหมาย1 ข๎อ ชัดเจนและ 
สํงผลตํอคุณภาพตาม มฐ.สถานศึกษา 

และมีระดับสูงกวําที่เปาูหมายก าหนดและ
เป็นแบบอยาํงได๎ 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 
 

1. นายวุฒิเดช ทองพูน  ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสมเกียรติ หารบุรุษ กรรมการ  

3. นายพิชิต  พิมเพียง   กรรมการ 

4. ร๎อยต ารวจเอกจักร จรลี   กรรมการ 

5. นายส าเภา  ศรีบาล  กรรมการ 

6. นายสุนทร แก๎วค าม่ิง กรรมการ 

7. นายประสบ  พูนพิพัฒน์  กรรมการ 

8. นางไพบูลย์ ดาวเรือง กรรมการ 

9. นางอรุณรัตน์   เนื่องไชยยศ  กรรมการและเลขานุการ 
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