
 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2562 : ก 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนนำงเดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

  รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนางเดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 
จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ตามกรอบนโยบายปฏิรูป
การศึกษาระบบการประเมินและการ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานให้แก่หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ และเสนอ ต่อสาธารณชนโดยอิงมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีการก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในการด าเนินการ  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  ในรายงานเล่มนี้มีส่วนประกอบ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน ผลสรุป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และความต้องการการช่วยเหลือ ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเย่ียม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเย่ียม และมาตรฐาน ท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเย่ียม สรุปผลการ ประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 89.93 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  อย่างไรก็ตามโรงเรียนได้วางแผนการพฒันาการศึกษาตามอย่างสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่าย โดยร่วมกันระดมความคิด ก าหนดเป้าหมาย 
นโยบายและร่วมวางแผนการด าเนินงาน พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการคิดเน้นทักษะการคิดขั้นสูงบน
พื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT 
MODEL เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลด าเนินการท่ีเป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยใน
ช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถให้สามารถสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเนน้ทักษะการคิด
ค านวณ  ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบ
สังคมแห่งการเรียนรู้จัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน โดยมีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ โดยใช้การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) 
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บันทึกควำมเห็นชอบ 

  ตามท่ีโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน การด าเนินงานของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์
แก่นักเรียน ผู้รับบริการและชุมชน อีกท้ังจัดให้มีการประเมินการประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมผลการประเมิน จัดท าเป็นรายงาน
การประเมินตนเองประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนได้รับทราบแนววิธีการ มาตรฐานในการด าเนินการ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอต่อไป 

         
          ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบ 
               ( นายอภิวัฒน์  สมค าพี่ ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                    โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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ค ำน ำ 

รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าท่ีส าคัญของสถานศึกษาต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.
2553 มาตรา 48 ว่าด้วยสถานศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับรองรับการประเมินภายนอก   
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ตระหนักและมุ่งพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง และให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องเจตนารมณ์แนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหาได้ รวมทั้งการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยยึดการพัฒนาอิงตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา   
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้พัฒนาโรงเรียน ผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณภาพแบบ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนได้รับความไว้วางใจ ความศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ทางโรงเรียน
จึงสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 ท้ังนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อ
น าไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก 
ที่อยู่          เลขท่ี 451 หมู่ 3   ต าบลนางแดด   อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36210 
สังกัด        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   โทรศัพท์ 044-056570 โทรสำร 044-056570 
               E-mail : nangdaet@gmail.com      Website : http://www.npwr.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1   ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา 
 เขตพื้นที่บริกำร 
      ต ำบลนำงแดด 
          1. โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 
          2. โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 
          3. โรงเรียนบ้านนางแดด 
          4. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
          5. โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
          6. โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพะยอมประชาสรรค์ 
          7. โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
   ต ำบลวังชมภู 
          1. โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
          2. โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง (ขยายโอกาสทางการศึกษา 
          3. โรงเรียนบ้านท่าวัง 
          4. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 
          5. โรงเรียนบ้านห้วยหัน (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
          6. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ (สาขาหลักแดน) 
คติพจน์ประจ ำโรงเรียน 
           “อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ” จงท าประโยชน์ให้ส าเร็จ ด้วยความไม่ประมาท 
ค ำขวัญโรงเรียน 
          “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานในพระราชด าริ” 
สีประจ ำโรงเรียน  
         น้ าเงิน – เหลือง      

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
           คุณธรรมนาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ 
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1.1  ข้อมูลทั่วไป 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
          นักเรียนมีคุณธรรม มีทักษะอาชีพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
สัญลักษณ์โรงเรียน 
          พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
 

วิสัยทัศน์ 
          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
1.2  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
      1) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อืน่ ๆ 
ปีการศึกษา 2561 1  คน 31  คน 3  คน 2 4 คน 6  คน  

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

 
 
 

ต ่ากว่าปริญญา 7%

ปริญญาตรี
64%

ปริญญาโท
27%

ปริญญาเอก
2%

ต ่ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2562 : 3 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
        3)  สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  ในแต่ละ

สำขำวิชำ (คำบเรียน/สัปดำห์) 
๑. บริหารการศึกษา 1 - 
๒. คณิตศาสตร์ 4 22.54 
๓. วิทยาศาสตร์ 7 20.23 
๔. ภาษาไทย 3 24.33 
๕. ภาษาอังกฤษ 3 23.33 
๖. สังคมศึกษา 5 20.10 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 20.29 
๘. พลศึกษา 3 20.50 
๙. ศิลปศึกษา 5 21.75  

 

1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2562 รวม 539  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกำยน พ.ศ.2562) 

ระดับชั้น  ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด 
จ ำนวนห้อง  3 3 3 9 3 4 3 10 19 
เพศ ชำย 41 43 38 122 22 31 26 79 201 

หญิง 41 70 62 173 53 66 46 165 338 
รวม  82 113 100 295 75 97 72 244 539 
เฉลี่ยต่อห้อง  28:1 38:1 34:1 33:1 25:1 25:1 24:1 25:1 29:1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2562 : 4 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ   
ร้อยละของนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ  3  ขึ้นไป  ระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่  1 –  6  ปีกำรศึกษำ  2562 

 
 

1.5 ผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
คะแนนเฉลี่ย  กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 
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1.6 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2562 

จ ำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2562 

 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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1.7 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงสร้ำง
องค์กร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

            ผลกำรประเมิน เม่ือเทียบกับจ ำนวนร้อยละ ดังนี้ 
                   80-100 ระดับ ดีเย่ียม 
                   60-79   ระดับ ดี 
                   40-59   ระดับ พอใช้ 
                   0 -39   ระดับ ปรับปรุง 
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ส่วนท่ี 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนท่ี 1  คุณภำพผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ   :  ยอดเยี่ยม 
1 กระบวนกำรพัฒนำ 
                โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  โดยก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน เพื่อพฒันาให้ “ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” ตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน  มีการก าหนด กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  โดยเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ 
ท่ี 2 ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  จากนั้นโรงเรียนได้จัดท าโครงการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ข้างต้น 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร พัฒนาครูผู้สอนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ การระดมสมอง  การลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ท้ังนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสม
ตามระดับช้ัน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมบันทึกรักการอ่านโดยนักเรียนช้ัน ม.1 – 6 ทุกคนต้องบันทึกการ
อ่านผ่านหนังสือ หรือ ส่ือต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกรักการอ่านของตนเอง โดยครูท่ีปรึกษาตรวจทานการอ่านของ
นักเรียนทุกคนและท าการส่งต่อไปยังงานห้องสมุด เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออก
เขียนได้อย่างเหมาะสมตามระดับช้ัน โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ รวมถึงความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานและท างานได้ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ โดยมีนักเรียนท่ีสนใจด้านอาชีพในกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมอาชีพทางเลือก อาทิ ชุมนุมธุรกิจพอเพียง 
และมีหลักสูตรท่ียืดหยุ่นนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การประกอบอาชีพท่ีสนใจในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ท้ังนี้มีนักเรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดในการเรียนสาย
วิชาชีพ โดยเข้าเรียนในหลักสูตรทวิศึกษา  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างเช่ือมโลหะ นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากผลการประเมิน
ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการเรียนผ่านกิจกรรมบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครูผู้สอนทุกคน  อีกท้ังยังเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน 
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ในรูปแบบวงโปงลางต้นน้ าซี  ท่ีนักเรียนมีความรู้ความสามารถตามความถนัดท้ังด้านดนตรี นาฎศิลป์ และการขับ
ร้อง ศิลปะพื้นบ้านอีสาน สามารถถ่ายทอดในรูปแบบพี่สอนน้องได้ นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยจากกระทรวงวฒันธรรม ให้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ สร้างการยอมรับท่ีจะ
อยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี  โดยใช้กระบวนการท่ี
หลากหลาย  
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคาภิเษก จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หลากหลาย ดังนี้ 
  1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนด าเนินผ่านการบวนการพัฒนางานวิชาการร่วมกับ 
กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมี
กิจกรรมย่อยของแต่ละกลุ่มสาระ อาทิ กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,  กิจกรรม
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์, กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, กิจกรรมกิจกรรมวัน
คริสต์มาสของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, เป็นต้น 
  2) พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนเล็งเห็นการส าคัญของทักษะการส่ือสาร
ด้านภาษาอังกฤษ จึงจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เจ้าของภาษา เพราะจะท าให้ครูและนักเรียนมี
ประสบการณ์ตรง เกิดทัศนคติท่ีดี มีความกล้า และมั่นใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ครูเจ้าของภาษา หรือครูท่ีใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสอง 
  3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล โครงการดังกล่าวมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ อาทิ 
แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค หรือ ชาติ  
  4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  สู่สากล เป็นโครงการท่ี
โรงเรียนด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  โดยมีการจัดกิจกรรมจัด
กิจกรรมสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET และ ค่ายวิชาการติวเข้มก่อนสอบ O-NET 
  5) ค่ายวิชาการ ประกอบด้วย ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, ค่ายศิลปะ,ค่ายดาราศาสตร์,
ค่ายศิลปวัฒนธรรม  
  6) โครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนคุณธรรม, 
โครงการโรงเรียนสุจริต,โครงการโรงเรียนวิถพีุทธ,โครงการสถานศึกษาพอเพียง,โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste 
school) 
   7) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
(กีฬาสี), กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพม.30 เกมส์ 
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  8) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยในแต่ละรดับช้ัน จะมีการประชุมครูท่ีปรึกษาร่วมกับนักเรียนใน
ระดับช้ันเพื่อวางแผนการทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีนักเรียนมีความสนใจและเหมาะสมตามระดับช้ัน 
  9) พัฒนานักเรียนเรียนรวม โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนานานักเรียนเรียนรวมเพื่อให้
สามารถมีศักยภาพและทักษะเพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ จัดระบบดูแลนักเรียนเรียนรวมเป็นรายบุคคล,
สอนเสริมนักเรียนเรียนรวม  
  10) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่นานาชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานร่วมกับชุมชน, เข้าประกวด แข่งขัน 
เผยแพร่ผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานในระดับต่างๆ 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ 
อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก 
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา 
ความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด ต่าง ๆ 
เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกาย นักเรียน
ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้ อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ห้องเรียน ระดับช้ัน 
สถานศึกษา และของสังคมได้ มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ความกระตือรือร้นในด้านอาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจ
เรื่องความแตกตา่งระหว่างบุคคลและระหว่างวัย เข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์
จากการ ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อย
ละ 76.48 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 3.82 ระดับ ดีเลิศ โดยมีท่ีมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ค่า T-Score 61.18 อยู่ในระดับ ดีเลิศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่า T-Score 58.15 อยู่ในระดับดี และผล

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ระดับดีเย่ียม ของรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทุกระดับช้ัน 
จ านวน 593 คน คิดเป็นร้อยละ 55.73 ตามตารางต่อไปนี ้
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ตำรำง ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย ตามเกณฑ์  
         ของทุกระดับช้ัน ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(2) 
แปลผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ ดี(3.0) ขึ้นไป 

56.64 2.83 1.13 ปานกลาง 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ
ระดับ ดีเย่ียม รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

55.73 2.79 1.12 ปานกลาง 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ค่ำ T-
Score 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(1) 

แปลผล 

เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษ T-Score ม.3  

61.18 
3.5 0.7 ดีเลิศ 

เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษ T-Score และ ม.6 

58.14 

แปลผล 2.95 ปำนกลำง 
 
แผนภูมิ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับดี (3.0) ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562

 
  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับดี (3.0) ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 – 6 ปี
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การศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ 56.64 
  สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารภาษาไทย นักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจ และเข้าร่วม กิจกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด นักเรียน มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ระดับคุณภาพ 2.95จากผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีเลิศ 
 2) ผลการด าเนินงานส่งเสริม ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารรายวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ท่ีตรงตามศักยภาพของผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการ 
จัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ DLIT,DLTV และ KKU Smart learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องตามมาตรฐานการเขียน และการอ่าน ตามความเหมาะสมในแต่ละ 
ระดับช้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเพิ่มเติม ต้ังแต่
ระดับดีถึงดีเย่ียมเฉล่ียร้อยละ 53.96 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 2.70 ระดับปานกลาง ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่า T-Score 43.51 อยู่
ในระดับ ปานกลาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่า T-Score 39.68 อยู่ในระดับก าลังพัฒนา และผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ระดับดีเย่ียม ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทุกระดับช้ัน 
จ านวน  479 คน คิดเป็นร้อยละ 45.02 ตามตารางต่อไปนี ้
 
ตำรำง แสดงผลการประเมิน ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ  
  ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(2) 
แปลผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ ดี(3.0) ขึ้นไป 

53.96 2.70 1.08 ปานกลาง 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ
ระดับ ดีเย่ียม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

45.02 2.25 0.9 ก าลังพัฒนา 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ค่ำ T-
Score 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(1) 

แปลผล 

เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษ T-Score ม.3  

43.51 
1.5 0.3 ก าลังพัฒนา 

เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาอังกฤษ T-Score และ ม.6 

39.68 

แปลผล 2.28 ก ำลังพัฒนำ 
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  3) นักเรียนมีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน มีการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย นักเรียนมีความสามารถในการค านวณตามรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับดี (3.00) 
ขึ้นไป จ านวน 670 คิดเป็นร้อยละ 53.17 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 2.66 ระดับปานกลาง ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่า T-Score 
38.73 อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่า T-Score 32.95 อยู่ในระดับก าลังพัฒนา และ

และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ระดับดีเย่ียม ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทุก
ระดับช้ัน จ านวน 560 คน คิดเป็นร้อยละ 59.83 ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำง แสดงผลการประเมิน ความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(2) 
แปลผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ดี (3.0) ขึ้นไป 

53.17 2.66 1.06 ปานกลาง 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ
ระดับ ดีเย่ียม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

59.83 2.99 1.20 ปานกลาง 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ค่ำ T-
Score 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(1) 

แปลผล 

เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร์ T-Score ม.3  

38.73 
1 0.2 ก าลังพัฒนา 

เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร์ T-Score และ ม.6 

32.95 

แปลผล 2.46 ก ำลังพัฒนำ 
  4) จากการท่ีโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการวางแผนการด าเนินงาน กิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความ คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ อภิปรายร่วมกันอย่างมีเหตุผลและสามารถน ากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม จนได้รับรางวัล เช่น รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5) นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการน าความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม แนวความคิด 
ใหม่ ๆ สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้วน ามาใช้ในการ 
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ปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีผลการประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การ จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และบูรณาการ STEM Education ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 84.85 สรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนนางแดด
วังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการประเมินระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
  6) การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความรู้ทักษะ และ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่าง ๆ น ามาท า 
แบบฝึกหัด ท ารายงาน สร้างช้ินงาน การจัดบริการระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน รวมทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าหา ข้อมูลตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนจ านวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านงานทักษะอาชีพ เช่น 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7) ผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ท้ังในรายวิชาพื้นฐาน และ
รายวิชาเพิ่มเติม คือมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.0) ร้อยละ 70.26 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีคะแนนเท่ากับ 3.51 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ตำรำง แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ระดับดี (3.0)    
         ขึ้นไป 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำร 
เรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ ระดับ คุณภำพ แปลผล 

ภำษำไทย 737 58.40 2.92 ปานกลาง 
สังคมศึกษำ ฯ 670 53.17 2.66 ปานกลาง 
คณิตศำสตร์ 1,511 61.52 3.08 ดี 
วิทยำศำสตร์ 3,668 77.79 3.89 ดีเลิศ 
สุขศึกษำฯ 1,641 81.00 4.05 ยอดเยี่ยม 
ศิลปะ 1,549 81.91 4.10 ยอดเยี่ยม 
กำรงำนอำชีพฯ 1,585 79.33 3.97 ดีเลิศ 
ภำษำต่ำงประเทศ 1,307 53.96 2.70 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 70.26 3.51 ดีเลิศ 
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  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีค่า T-Score 46.51 อยู่ในระดับ ปานกลาง และค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่า T-Score 44.32 อยู่ในระดับปานกลาง  

ตำรำง แสดงค่าเฉล่ีย และค่า T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562      

รายวิชา 

ประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ม.3 ค่า 
T-Score 

ม.6 ค่า 
T-Score ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 55.14 50.67 61.18 42.21 39.74 58.15 
สังคมศึกษา ฯ - - - 35.70 32.96 50.68 
ภาษาอังกฤษ 33.25 27.96 43.51 29.20 22.98 39.68 
คณิตศาสตร์ 26.73 21.81 38.73 25.41 16.87 32.95 
วิทยาศาสตร์ 30.07 26.78 42.60 29.20 23.39 40.13 

ค่าเฉลี่ย 36.30 31.81 46.51 32.34 27.19 44.32 
    
ตำรำง แสดงผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยตำมเกณฑ์ 

ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(3) 

แปลผล 

ผลรวมร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน
ต้ังแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป 

70.26 3.51 2.11 ปานกลาง 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ค่ำ T-
Score 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(2) 

แปลผล 

เฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ทุกรายวิชา T-Score ม.3 และ ม.6 

45.42 2 0.8 ก าลังพัฒนา 

แปลผล 2.91 ปำนกลำง 
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  8) การด าเนินกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักเรียน  ผ่านกระบวนจัดการเรียนการสอนใน
รายงา แนะแนว ครบทุกระดับช้ัน  เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น มองเห็นความถนัดและความสนใจในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต มีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความส าคัญของอาชีพสุจริต โดย
นักเรียนมีผลการประเมินในกิจกรรมพฒันาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 99.81 ท้ังนี้โรงเรียนได้เพิ่มเติมทักษะ
ด้านอาชีพในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่วนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายเปิดโอกาศให้เลือกเรียนวิชาความถนัดและความสนใจของตนเอง อีกท้ังมีนักเรียนท่ีมีความสนใจและ
ความถนัดในการเรียนสายวิชาชีพ โดยเข้าเรียนในหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประกอบด้วย 2 
สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างเช่ือมโลหะ ส่งเสริมด้วยกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย ตามความสนใจ
ของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 มีความรู้และทักษะในการ
วางแผนการจัดการการผลิตสินค้าเพื่อสร้างอาชีพ เรียนรู้ข้อมูลอาชีพ และสามารถ น าความรู้ไปประกอบการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ เมื่อมีความประสงค์ หรือมีความจ าเป็นท่ีต้องหารายได้เพิ่ม และได้ ฝึกปฏิบัติการทางอาชีพ
ตามความถนัดและสนใจ และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียน ได้ฝึกทักษะหรือเทคนิคการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ รู้จักการวางแผนการเรียนท่ีดี รู้ช่องทาง
การศึกษาและการเลือกทางศึกษาต่อ ตลอดท้ังมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเจตคติท่ีดีต่อการ ท างานและการประกอบ
อาชีพ ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของโลกอาชีพ ได้ส ารวจอาชีพ มีการ ตัดสินใจและวางแผนด้าน
อาชีพ เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และรู้จัก ชีวิตและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตน ปรับตัวและแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ฝึกทักษะชีวิต
และทักษะทางสังคม เพื่อให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวบ่งชี อยู่ใน ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 

  9) มีการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด ผลการด าเนินการ 
จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีการด าเนินการ ต่อเนื่อง
ทุกกิจกรรม และนักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนได้ผ่านการสอบ
ธรรมสนามหลวง ท้ังในระดับนักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก รวมกว่าร้อยละ 80  และนักเรียน
ร้อยละ 100 มีสมุดบันทึกความดีของตนเอง ท่ีจะมีการบันทึกกิจกรรมการท าความดีตลอดเวลาท่ีเปิดภาคเรียน 
สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นนักเรียนผู้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ และ
ความมีระเบียบวินัย ผู้ปกครองมีความศรัทธา และเช่ือมั่นในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค์นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ อาทิ กิจกรรมท าความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียน
ร้อยละ 100 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู แสดงถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา นักเรียนมีผลส าเร็จ ได้รับรางวัล
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เหรียญทอง ในการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6, รางวัล
เหรียญทองในการ การประกวดละครคุณธรรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6, รางวัลเหรียญทองในการประกวด
มารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และ รางวัลเหรียญทองการประกวด
สวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จากกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้ง
ท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ประการ รายวิชาพื้นฐานท่ีมีระดับคุณภาพดีมากขึ้นไปปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.36 สรุปผลนักเรียน
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 

ตำรำง  แสดงสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ในรายวิชาพื้นฐาน 
  ท่ีมีระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 524 97.76 
2 ซื่อสัตย์  สุจริต 399 79.64 

3 มีวินัย 474 88.43 
4 ใฝ่เรียนรู้ 467 91.75 
5 อยู่อย่างพอเพียง 523 97.57 
6 มุ่งมั่นในการท างาน 357 69.59 
7 รักความเป็นไทย 371 69.22 

8 มีจิตสาธารณะ 436 81.34 

ประเมินผลรวม 525 97.95 
  10) ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด มีการด าเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรม อาทิ กิจกรรมค่ายศิลปะ ค่ายศิลปวัฒนธรรม จากการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาความถนัด ความสามารถของตนเอง ทางด้านศิลปะ ด้าน
นาฏศิลป์ การดนตรี สามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย 
สามารถ สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะที่เหมาะสมกับตนเอง น าไปบูรณาการในชีวิตประจ าวัน จากการเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนร้อยละ 
100 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ร้อยละ 100 
นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย โดยแสดงความช่ืนชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์และ เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และท้องถิ่น อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนจากกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
โดยเฉพาะ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง ในรูปแบบวงโปงลางต้นน้ าชี  มีการเผนแพร่ ท้ังภายในโรงเรียน
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จากพี่สอนน้อง การแสดงในกิจกรรมโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงเผนแพร่สู่โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและ
โรงเรียนใกล้เคียง มีการบริการชุมชนด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านในโอกาสพิธีต่าง ๆ เช่น การร าหน้าไฟใน
พิธีฌาปณกิจ การแสดงสมโภชในงานมงคลต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และในระดับ
นานาชาติ อาทิ การได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวฒันธรรมให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการร่วมกจิกรรม
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ นายกรวุฒิ ขุ่นม่วง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประธาน
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล วัฒนคุณาธร 
รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2562 จากกระทรวงวฒันธรรม
ประจ าปี สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
  11) จากผลการประเมินผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า
นักเรียนเปิดกว้างในการอยู่ร่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างของสมาชิกในสังคม เปิดใจให้กว้าง ยอมรับและเคารพ 
ในเช้ือชาติ ศาสนา เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม รปูแบบการด าเนินชีวิต ยอมรับความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น รับฟัง
เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเช้ือชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีความระมัดระวงัในการกระท าและค าพูด ท่ีอาจน ามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง เคารพในหน้าท่ีสิทธิ
เสรีภาพของกันและกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย สะท้อนได้จากนักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียนมีความเปิดกว้างและ นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวบ่งช้ี มีระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
  12) นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีน้ าหนักตามเกณฑ์จ านวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.38 และมีส่วนสูงตามเกณฑ์จ านวน 521 คิดเป็นร้อยละ 91.72 และโรงเรียนรว่มกับหน่วยงานภายนอกจัดให้มี
การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้นักเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มองโลกในแง่ดี เข้าใจและภาคภูมิใจในตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศและวัย บทบาทหน้าท่ี มีทักษะชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ และมี คุณค่าในสังคม นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อยปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป นักเรียนรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากส่ิงเสพติด 
และอบายมุขต่าง ๆ รู้จักดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ 
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงหรือไม่ พึงประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น มีส านึกต่อส่วนรวม 
นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมในกิจกรรมการเผยแพร่และรณรงค์ ต่อต้านอบายมุข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง และ
ปัญหาทางเพศในสถานศึกษาหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสรุปผลการด าเนินการเพื่อ
ดูสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ของ นักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปี
การศึกษา 2562  ท่ีอยู่ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
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 3.  จุดเด่น 
   1) นักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความระดับ ดีเย่ียม รายวิชา
พื้นฐาน  ร้อยละ 97.36  จากผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
    2) นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการน าความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม 
แนวความคิด ใหม่ ๆ สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้ว
น ามาใช้ในการ โดยมีผลการประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และบูรณาการ STEM Education ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
คิดเป็น ร้อยละ 84.85 ผลการประเมินระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
   3) นักเรียนรู้จักตนเอง เห็นความถนัดและความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต มีการ
วางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความส าคัญของอาชีพสุจริต โดยนักเรียนมีผลการประเมินระดับผ่าน
เกณฑ์ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 99.45 และมีนักเรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดใน
การเรียนสายวิชาชีพ โดยเข้าเรียนในหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างเช่ือมโลหะ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   4) นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนได้ผ่านการ
สอบธรรมสนามหลวง ในระดับนักธรรมช้ันตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 นักธรรมช้ันโท จ านวน  
275 คน คิดเป็นร้อยละ 51.31 และนักธรรมช้ันเอก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 รวมมีนักเรียนท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์ธรรมสนามหลวงท้ังระดับนักธรรมช้ันตรี  นกัธรรมช้ันโทร  และนักธรรมช้ันเอก รวม 385 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.84 ของนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนร้อยละ 100 มีสมุดบันทึกความดีของตนเอง และมีสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ รายวิชาพื้นฐานท่ีมีระดับคุณภาพดีมากขึ้นไปปีการศึกษา 2562 
คิดเป็นร้อยละ 97.36  ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   5) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีการด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกกิจกรรม อาทิ กิจกรรมค่ายศิลปะ ค่ายศิลปวัฒนธรรม จากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 
2562 นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนร้อยละ 100 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ร้อยละ 100 นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็น
ไทย โดยแสดงความช่ืนชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์และ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และ
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง ในรูปแบบวงโปงลางต้นน้ าชี  มีการเผนแพร่ ท้ังภายใน
โรงเรียนจากพี่สอนน้อง การแสดงในกิจกรรมโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงเผนแพร่สู่โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ
และใกล้เคียง มีการบริการชุมชนด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านในโอกาสพิธีต่าง ๆ เช่น การร าหน้าไฟในพิธีฌาปนกิจ 
การแสดงสมโภชในงานมงคลต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ อาทิ 
การได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ นายกรวุฒิ ขุ่นม่วง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประธานคณะกรรมการ
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สภานักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล วัฒนคุณาธร รางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรมประจ าปี 
สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 6)  นักเรียนเคารพในหน้าท่ีสิทธิเสรีภาพของกันและกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย สะท้อนได้จากนักเรียน
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียนมีความเปิดกว้างและ นักเรียนมี
คุณลักษณะตามตัวบ่งช้ี มีระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
  7) นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีน้ าหนักตามเกณฑ์จ านวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.38 และมีส่วนสูงตามเกณฑ์จ านวน 521 คิดเป็นร้อยละ 91.72 และโรงเรียนรว่มกับหน่วยงานภายนอกจัดให้มี
การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้นักเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  มีความตระหนักถึงส่วนรวม นักเรยีนร้อยละ 
100 ร่วมในกิจกรรมการเผยแพร่และรณรงค์ ต่อต้านอบายมุข ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง และปัญหาทางเพศใน
สถานศึกษาหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสรุปผลการด าเนินการเพื่อดูสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม ของนักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562  อยู่
ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
  1) ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร 
อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดประกวดการ
อ่านออกเสียงและอ่านท านองเสนาะ พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารให้ชัดเจน มีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการพัฒนาเป็นรายปี 
  2) ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารรายวิชาภาษาอังกฤษ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความ
เข้มข้นและประเมินผลการพัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล
การพัฒนาเป็นรายป ี
  3) ทบทวนการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  
สู่สากล ซึ่งเป็นโครงการท่ีโรงเรียนด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ให้มีกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาให้ผลการทดสอบระดับชาติมีแนวโน้มท่ีพัฒนาขึ้น โดยต้องอาศัยการระดมความคิด
ของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม ร่วมกันด าเนินกิจกรรม และมีการนิเทศ ก ากับติดตาม
ผลการด าเนินกิจกรรม โครงการดังกล่าว อย่างชัดเจน 
  4) เพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอนด้วยกระบวนการ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด 
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ค านวณบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ  
  5) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดขัน้สูงบน 
พื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ ฝึกนักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบโดยเช่ือมโยงกับการคิดแบบ STEM 
เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดแบบบูรณาการได้มากยิ่งขึ้น  
  6) ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก ากับติดตาม
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๑, ๐, ร และ มส และกระตุ้นนักเรียนและครูผู้สอนให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด 
    7) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาความถนัดความสามารถ 
ของตนเองทางด้านศิลปะ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย อย่างต่อเนื่อง  
  9) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ 
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
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มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม    

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการจัดโครงสร้างและระบบบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ
โดยยึดหลักการกระจาย อ านาจและการมีส่วนร่วม โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีอิสระ คล่องตัวใน
การบริหารงานด้าน วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนองค์กรชุมชน และ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับรู้แผนการ 
ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ความเห็นชอบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า มูลนิธิเพื่อการศึกษา  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึง
พอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
  โรงเรียนมีการบริหารด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสพฐ. คือ OBECQA  มาใช้บริหารคุณภาพโรงเรียน 
ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา  ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ด้วยการระดมความเห็นจากทุกฝ่าย
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค  SWOT  เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์ร่วม โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีเป้าหมายแห่งความส าเร็จคือวิสัยทัศน์ท่ีว่า “ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” มีการส่ือสารถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนแก่บุคลากรในสังกัด 
ผ่านการประชุมประจ าเดือน  ช่ัวโมง PLC เว็บไซต์โรงเรียน  และป้ายประขาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
ด าเนินการโดยยึดแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 – 2563 (ระยะ 4 ปี) ท่ีมีความสอดคล้องกับ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานภาพของสถานศึกษา  
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  โดยในปีการศึกษา 2562  
ใช้แผนปฏิบัติการร่วมกัน  2  แผนปฏิบัติการคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสท่ี 1-2 ห้วงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) มีการด าเนินงาน
ตามข้ันตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติตามข้ันตอนมีการประเมิน  
งาน/กิจกรรม/โครงการและการประเมนิตนเอง เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน
ว่า มีปัญหาเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีมีปัญหา ในส่วนท่ี 
ไม่มีปัญหา ข้อบกพร่องจะน าแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้ผลเสร็จ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงในการท างานใน
ครั้งต่อไป กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการโดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
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  1) โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  มีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างชัดเจน ร่วมกันก าหนด แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เน้นระบบการบริหาร
จัดการ / การจัดการเรียนการ สอน) คือ ฝึกฝน อบรม ส่ังสอนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการ สร้างความ ประทับใจ และความเข้าใจอันดี แก่ชุมชน ได้วางกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุม
ทรัพยากรต่าง ๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าท่ี จัดแบ่งงาน  หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การท างาน
ของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางท่ีส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
  2) โรงเรียน ได้ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษา ดังนี้  
   2.1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2561 ให้
สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน ชุมชน โรงเรียนและสภาพของ สังคม จัดให้มีรายวิชาได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   2.2) พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   2.3) ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ในการบริหารจัดการการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน อาทิ DLIT,DLTV และ KKU Smart Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นต้น 
   2.4) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ ช่วยเหลือ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   2.5) ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ 
นักเรียนได้รับการพฒันาท่ีรอบด้าน  
   2.6) บริหารจัดการสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และชุมชน เช่น หอวัฒนธรรมพืน้บ้าน ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
   2.7) บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา โดยยึด
หลักการประกันคุณภาพภายใน 
  3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
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พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ ผู้เรียน โดยได้มี
การด าเนินการจาก กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
   3.1) กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งเน้นการ 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาบุคลากรสู่
มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาท้ังจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  และโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ด้วยโรงเรียนเป็น
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร มี
ค่านิยมและแสดงออกถึงความส านึกในความเป็นครูและคนของพระราชา โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน และร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมเผยแพร่ และเปล่ียนเรียนรู้ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ร่วมกับคณะครูในกลุ่มโรงเรียน 
รัชมังคลาภิเษก จากท่ัวประเทศ มีการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มีการ
คัดเลือกให้รับรางวัล ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก เพื่อเป็นรางวัลท่ีสะท้อนคุณภาพครูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
   3.2) กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดท าโครงการ/กจิกรรม ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนา
งานวิชาการ  มีกิจกรรมย่อยส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม หรือความ
บกพร่องต่างในช้ันเรียน หรือวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและบุคลากรได้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการท าวิจัยในช้ัน
เรียน และการออกแบบและสร้างส่ือนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและแกป้ัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
ทักษะการเรียนรู้ของ ผู้เรียน  
   3.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรม ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาครูและ บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดหาส่ือการ
เรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมทักษะให้กับผู้เรียนตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   3.4) ครูและบุคลากร มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ทุกภาคเรียน เพื่อประเมินตนเอง และนอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน อย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวแทนหัวหนา้งาน หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ  ตัวแทนครู เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และให้ครูผู้สอนได้น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนา
และปรับปรุงการ ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  4) งานอาคารและสถานท่ี มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับปัญหาของสถานศึกษา มีก าจัดท าโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องดังนี้  
   4.1) โครงการพัฒนางานบรกิาร เป็นโครงการท่ีเน้น  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
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สังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี เสริมสร้างศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  พัฒนาให้ผู้เรียนมี น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่   
    - บริการวัสดุการศึกษา ส านักงานบริการ 
    - บริการวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซม ส านักงานบริการ  
    - งานโภชนาการ, โรงอาหารโรงเรียน 
    - งานเขตพื้นท่ีรับผิดชอบนักเรียน 
    - งานพัฒนางานโสตทัศณูปกรณ์ 
    - สาธารณูปโภค 
    - สุขภาพอนามัยดี ใต้ร่มพระบารมี 
    - สืบสานประเพณี เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม บ้าน วัด โรงเรียน 
   - สุขภาพอนามัยดี ใต้ร่มพระบารมี  มีการตรวจสุขภาพผู้เรียน และครูอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรม เพื่อเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ และมีสภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นท่ีอย่างสมพระเกียรติตามบริบทของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลา
ภิเษก มีกิจกรรมย่อยได้แก่ 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงปลูกสร้างอื่น ท่ีช ารุด 
ทรุดโทรม 
   - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
    - ซ่อมแซมระบบน้ าประปา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
   - ซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหา โต๊ะ,เก้าอี้ นักเรียน 
   - จัดภูมิทัศน์ (มุม,สวน,ซุ้ม,หรือลาน) เฉลิมพระเกียรติรัชการท่ี ๙ 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมพุทธสถาน 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน 
  5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ประโยชน์ท้ัง เพื่อ
การบริหารและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร โดยโรงเรียนได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา ด้วยระบบ 
ICT  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ ICT ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษา มีการใช่ส่ือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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อาทิ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลของโรงเรียนผ่าน Google Drive File Stream ท่ีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
ICT อื่น ๆ ของบุคลากร,ส านักงาน และโรงเรียน ทุกเครื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน
ร่วมกันได้ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
  6) มีการบริหารโรงเรียนท่ีมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การ
ด าเนินงานร่วมกนัระหว่าง งานนโยบายและแผนงาน และงานประกันคุณภาพภายใน มีการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบงานประกนัคุณภาพภายใน มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องประกันคุณภาพภายในให้พร้อมและ
สะดวกต่อการด าเนินงานและบริการแก่ครู บุคลากร หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอก ชุมชน และผู้ปกครอง 
จัดประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทุกปี
การศึกษา ประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอก รอบท่ี ๔  
จัดเก็บเอกสารงานประกัน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ
ได้ในทุกปีการศึกษา ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลส าเร็จของปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อให้ผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการของโรงเรียน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
  7) มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสารสนเทศในสถานศึกษา มี
ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ เพื่อด าเนินงานสารสนเทศ มีการจัดระบบสารเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน 
สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือ/การเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการ ประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการส่ือสารข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทันต่อการ
เปล่ียนแปลง  มีการการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรวบรวมสารสนเทศ
ไว้ในโปรแกรม SGS, DMC, SMSS, CCT, Google for Education, EMIS, เว็บไซต์โรงเรียน www.npwr.ac.th 
และเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน  

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  1) ผลจากกระบวนการบริหารท่ีมีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับ 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และการบริหาร 
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ 
ภาระงาน มีกระบวนการท างานแบบร่วมมีอกันของทุกฝ่าย องค์กรเป็นไปในทางท่ีส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
น ามาปรับปรุงการ ท างาน การปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยใช้หลักการบริหารแบบส่วนร่วม ท าให้สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็ม เวลา ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา จากผล
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ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร  
ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.13 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  2) จากการด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษา มีผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ประกอบด้วยตัวช้ีวัดดังนี้  
   2.1) ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ให้มี
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2561 
ท าให้เกิดหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ได้แก่หลักสูตร ทวิศึกษา เรียนร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจ Shopping list นักเรียน ชุมชน โรงเรียนและ 
สังคม มีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับยอดเย่ียม  
   2.2) ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ  
   2.3) ครูร้อยละ 100 มีการใช้ส่ือ DLIT,DLTV โดยมีการใช้เชิงบูรณาการ และมีการระบุการใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  KKU Smart Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2.4) นักเรียนได้รับการคัดกรอง ผ่านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน ร้อยละ 100 จากครูท่ีปรึกษา   
   2.5) นักเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายท่ี
โครงการได้ต้ังไว้ และการด าเนินโครงการประสิทธิภาพ 
   2.6) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ชุมชน เช่น หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย  
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน และมีการบริการแหล่งเรียนรู้ให้กบัชุมชน 
โรงเรียนประถมในเขตพื้นท่ีบริการ และหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลนางแดด, องค์การบริหารส่วนต าบลนางแดด, องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู, ชมรมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอหนองบัวแดง, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ, และอ าเภอหนองบัวแดง, มูลนิธิศุภนิมิต  
เป็นต้น 
  3) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของ 
ผู้เรียน โดยได้มีการด าเนินการจาก มีผลการประเมินระดับยอดเย่ียม ตามตัวชี้วัดดังนี้ 
   3.1) โรงเรียนจัดวางอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้ให้
นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล การท างานของบุคลากรมีการวาง
แผนการท างานเป็นทีม โดยยึดค่านิยมองค์กร คือ เทิดทูนสถาบัน น าการเปล่ียนแปลง มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิต
สาธารณะ ครูได้ปฏิบัติงานสอนตรงตามสาขาวิชาและความถนัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ส่งผลให้การ
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ประเมินวิทยฐานะของครูสูงขึ้น โดยในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีข้าราชการครูได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ ดังนี้ วิทย
ฐานะครูช านาญการ จ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.9 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  จ านวน 3 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 9.68 และวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26  รวมข้าราชการครูท่ีมีการพัฒนา
ตนเองได้เล่ือนวิทยฐานะ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 คน 25.81 คิดเป็นร้อยละ    
    3.2)  โรงเรียนได้เตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถด้วย
กระบวยการดังนี้  
            - จัดปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ท่ีจ าเป็น พร้อมท้ังประเมินบุคลากรใหม่ 
            - ออกแบบระบบการเรียนรู้และพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นให้บุคลากรในโรงเรียน 
            3.3)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ตาม มาตรฐานและคุณภาพของครูตามท่ีองค์กรวิชาชีพ ท าให้การพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
   - มาตรความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครูได้ทราบข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีต้องมีอย่างเพียงพอ 
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน ครูได้ทราบถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ การแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางานได้เหมาะสม 
   - มาตรฐานการปฏิบัติตน ครูทราบแบบแผนในการปฏิบัติตนท าให้สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ตามวิชาชีพ 
   - ครูทุกคนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID-PLAN เพื่อประเมินหาจุดเด่นจุด
ด้อยของตนเอง เพื่อสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม  เช่น การเข้ารับการอบรมตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวคิดเป็นร้อย
ละ 100  
   - ครูน าความรู้ความสามารถท่ีได้รับจากการพัฒนาตนเอง มาปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ การออกแบบนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM, การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,การออกแบบการเรียนรู้วิชา IS, ครูมีการสร้างองค์ความรู้ และร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในรูปแบบ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) โดยมีการจัดท้ังรูปแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน 
และตามความเหมาะสม และท่ีส าคัญครูร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม PLC ของโรงเรียน ท่ีจัดขึ้นอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง หลังเลิกเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก าหนดให้วันจันทร์เป็นวัน PLC ของคณะครู
ท้ังโรงเรียน 
    3.4) ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีค่านิยมและแสดงออกถึงความส านึกในความเป็นครูและคนของ
พระราชา ร่วมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมเผยแพร่ และเปล่ียนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
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ร่วมกับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จากท่ัวประเทศ ในปีการศึกษา 2562 ครู ได้รับ
รางวัล ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก จากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก จ านวน 6 คน 
   3.5) ครูมีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม หรือความบกพร่องต่างในช้ันเรียน 
หรือวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  และครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาส่ือนวัตกรรม
ทางการเรียน   
   3.6) ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีรายงานผลการปฏิบัติงานและผลประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ทุกภาคเรียน  
  4) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย โดย
สอดคล้อง กับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ
ท่ีเน้น คุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  5) จากการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกระดับช้ันให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เหมาะสมตามระดับช้ัน และนักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าถึงบริการด้าน
เทคโนลีสารสนเทศ และการส่ือสารได้ โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการส่ือสารข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ทันต่อการเปล่ียนแปลง   
  6) มีระบบสารเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือ/การ
เช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการ
เรียนการสอน และการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผล
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีต่อเนื่อง 3 ปี มีการการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรวบรวมสารสนเทศไว้ในโปรแกรม SGS, DMC, SMSS, CCT, Google for 
Education, EMIS, เว็บไซต์โรงเรียน www.npwr.ac.th และเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน ท้ังนี้ครูร้อยละ 100  
มีทักษะความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศส าคัญ ระบบ SMSS ในด้านการส่ือสารข้อมูลองค์กร  และครู
ร้อยละ 90  สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านระบบ  Google for Education, Google Drive 
File Stream  ได้ มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ Line Application เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงานข้อ
ราชการต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการส่ือสารกับนักเรียนระหว่างนักเรียนกับครูประจ าช้ันในทุก ๆ ระดับช้ัน 

3. จุดเด่น 
  1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนด
กฎเกณฑ์ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย การบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การปฏิบัติงานผู้บริหาร
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
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ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  2) ผลการด าเนินการพัฒนา ส่งผลให้โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการบริหารงาน
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  3) ครูและบุคลากรต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ทุกภาคเรียน เพื่อประเมินตนเอง และนอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากร เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ
ของตนให้มีประสิทธิภาพ 
  4) ครูมีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม หรือความบกพร่องต่างในช้ันเรียน หรอืวิจัย
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน ครู
ร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  และครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาส่ือนวัตกรรมทางการ
เรียน  
  5) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา จากผลตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร  ประจ าปีการศึกษา 2562 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.13 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  6) ครูมีการสร้างองค์ความรู้ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) โดย
มีการจัดท้ังรูปแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน และตามความเหมาะสม และท่ีส าคัญครูร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของโรงเรียน ท่ีจัดขึ้นอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง หลังเลิกเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนก าหนดให้วันจันทร์เป็นวัน PLC ของคณะครูท้ังโรงเรียน 

4. จุดควรพัฒนำ 
  1) ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ใน
การส่ือสาร ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0   
  2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  
  3) ส่งเสริม พัฒนา เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการแจ้งปัญหาให้รวดเร็วทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึง ระบบ
อย่างมีคุณภาพ  
  4) การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ 
ความเข้าใจของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนท่ี 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม                                                                                                                                  

1. กระบวนกำรพัฒนำ   
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าท่ีของการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีการวาง แผนการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีคุณธรรม และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ มี
เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
        หลักสูตรคือเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อใช้เป็นแนวทางหลัก
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ท่ีสามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงานและความสามารถน าไประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  และทัน
ต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาสู่การเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี  21  อย่างเต็มรูปแบบเน้นให้เกิด
ความเช่ือมโยงถึงประซาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้เข้ากับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สวนพฤกษศาสตร์  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการวิเคราะห์
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และน าไปจัดท ารายวิชารวมถึงหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรท่ีให้ทันการเปล่ียนแปลงเสมอ มีการจัดหลักสูตรท่ี
หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เช่น จัดหลักสูตรวิชาความถนัดและความสนใจ 
Shopping list ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, จัดให้มีหลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ, การเรียน
การสอนวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study : IS), การจัดการเรียนการสอน STEM 
Education, เป็นต้น 
  2) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  จัดให้มีการนิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในระดับโรงเรียน โดยกลุ่มบริหารวิชาการเป็นพี่เล้ียงและเป็นท่ีปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ให้กับบุคลากรครูในโรงเรียน จัดให้มีการปรับหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนท่ี
เช่ือมโยงสู่ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน ในหน่วยการเรียนรู้เน้นการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
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สาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดกระบวนการ
อย่างชัดเจน และระบุการรายงานเพื่อประเมนิผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

   2. 2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมกีารก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีมี
ความสอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบท่ีหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานราชการต้นสังกัดก าหนด และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียน รู้ธรรมชาติ
ของวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน ครูต้องมีการจัดท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อประเมินผู้เรียนเพื่อวาง
แผนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับนักเรียน มีการบันทึกหลังการสอนท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง
มีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนรว่มให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   2.3) กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ท่ีเน้นวิธีการ
ปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีความหลากหลาย ในการใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้มี
รูปแบบการวัดผลและการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และสาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้มีความหลากหลายสอดรับความแตกต่างของผู้เรียน มีการประเมินผลการใช้เทคนิควิธร
การต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
   2.4) การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  โรงเรียนได้พัฒนาครูให้สามารถจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ STEM Education  ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเน้นกระบวนการแก้ปัญหา  โดยสามารถ
เช่ือมโยงศาสตร์วิชาความรู้เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้ทุกกลุ่มสาระ  มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบ
โครงงานโดยศึกษาจากบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก  เช่น  
การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ ครูสอดแทรกการอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ี
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสามารถส่ือสาร ถ่ายทอด น าเสนอองค์ความรู้ได้ ออกแบบการจัดการช้ันเรียนในเชิงบวก 
  3)  โรงเรียนด าเนินโครงการพฒันางานวิชาการ โดยมีกิจกรรมในโครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่  
   3.1 งานจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการการจัดตารางเรียน ตารางสอนท่ีเหมาะสม ตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
   3.2 งานวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการนิเทศการวัดประเมินผลการเรียนรู้ท่ีรอบด้าน  เหมาะ
กับผู้เรียนท่ีหลากหลาย มีการออกแบบแบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และมีการ
ตรวจสอบผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล หัวหน้าวิชาการ และผู้อ านวยการตามล าดับ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบวัดประเมินผล และน าผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการประเมินตามสภาพจริงเลือกใช้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและมีผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้มี
การให้ค าแนะน าด้านการวัดผลและประเมินผล 
   3.3 งานแนะแนว ท าหน้าท่ีส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนในด้านการพัฒนาตนเองโดยน าเอา
ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่มาใช้ในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้ถึง
วิธีการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุขในชีวิต สนับสนุนการศึกษา เช่น การจัดหาทุนการศึกษา การ
แนะแนวศึกษาต่อ 
    3.4 งานวิจัยในช้ันเรียน  เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  โดยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุก
คนจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนในทุก ๆ ภาค
เรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนและวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการลดสภาพปัญหาหรือเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
   3.5 งานนิเทศและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการนิเทศ ก ากับ และติดตาม
โดยมีคณะฝ่ายบริหารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มสาระฯ แจ้งปัญหา
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้กลุ่มสาระเสนอหรือสรุปผลของการจัดการเรียนการสอน โดยงาน
นิเทศและก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน เน้นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียนรวมไปถึงนกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มีการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน วิจัยในช้ันเรียน จาก 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2562 : 33 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อ านวยการตามล าดับ  
  4) โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้บุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับ
ครูและบุคลากรทุกคน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการท างานปกติ
ของโรงเรียน จัดให้มโีครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา เพื่อให้ครูได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังระดับกลุ่มสาระ กลุ่มงาน และระดับโรงเรียน 
โดยในระดับโรงเรียนมีการระบุวันเวลาท่ีชัดเจน โดยในปีการศึกษา 2562 จัดให้มีกิจกรรรม PLC ในวันจันทร์ หลัง
เวลาเลิกเรียน และนอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรม PLC ภายนอกเช่น ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC ในเครือข่ายสหวิทยาเขตและหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
        1) โรงเรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลสะท้อนการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 
85.45 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม     

ประเด็นกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

1.ครูท่านน้ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ 3.62 90.50 ยอดเยี่ยม 
2. ครูใช้สื่อ ICT  ท่ีทันสมัย 3.53 88.25 ยอดเยี่ยม 
3. ครูใช้ค าถาม  กระตุ้นนักเรียน  ให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3.14 78.5 ดีเลิศ 
4. ครูประยุกต์สาระที่สอนได้ทันการเปลี่ยนแปลงกับภาวะสังคมโลกในปัจจุบัน 3.58 89.50 ยอดเยี่ยม 
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ 3.58 89.50 ยอดเยี่ยม 
6.ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน 3.07 76.75 ดีเลิศ 
7.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท างานร่วมกันท้ังกลุ่มและรายบุคคล  3.51 87.75 ยอดเยี่ยม 
8.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 3.54 88.50 ยอดเยี่ยม 
9.ครูให้โอกาสนักเรียนในการซักถามปัญหา 3.58 89.50 ยอดเยี่ยม 
10.ครูให้ความสนใจนักเรียนท่ัวถึงทุกคนในขณะสอน 2.94 73.50 ดีเลิศ 
11.ครูให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเรียนแก่นักเรียนทุกคน 3.53 88.25 ยอดเยี่ยม 
12.นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า 3.63 90.75 ยอดเยี่ยม 
13.นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 2.91 72.75 ดีเลิศ 
14.ครูประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม  ตามสภาพจริง 3.59 89.75 ยอดเยี่ยม 
15.ครูเข้าสอนและออกตรงเวลา 3.52 88.00 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ยรวม 3.42 85.45 ยอดเยี่ยม 
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  2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ น ามาใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากขึ้น ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และสามารถน าสารสนเทศมาออกแบบการเรียนรู้โดยการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะ 
เจตคติ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและออกแบบจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการส่งเสริมด้านส่ือ 
นวัตกรรมกับครูและนักเรียน ครูสามารถผลิตส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนเชิงบวกให้กับนักเรียนได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมีความพร้อมท่ีจะให้นักเรียนหรือครูได้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีใน การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์มีความเพียงพอต่อการท่ีนักเรียนจะสามารถ
ศึกษาหาความรู้ มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน นักเรียนสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการ
สืบค้น เข้าถึงส่ือการเรียนการสอน ท าแบบทดสอบออนไลน์ได้ จากการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีการจัดการในช้ัน
เรียนเชิงบวกนั้นบรรลุตามเกณฑ์ 
  3) ครูมีการใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  มีการพัฒนาส่ือนวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ร้อยละ 97 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   4) ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนในทุกภาคเรียน ร้อยละ 98 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   5) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   6) ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน แผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการบันทึกหลักงานสอนท่ีสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
  7) ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   8) มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ท่ีเน้นวิธีการปฏิบัติ เช่น การจัดกิจกรรม
บูรณาการ STEM Education, กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ ยอด
เย่ียม 
   9) มีกระบวนการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีดี มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ โดยจัดให้มีวิชาแนะแนวให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผ่านกระบวนการโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า,โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน,โครงการพฒันาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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  10) ครูมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ท่ีรอบด้าน  เหมาะกับผู้เรียนท่ีหลากหลาย มีการออกแบบแบบ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และมีการตรวจสอบผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน
วัดผลประเมินผล หัวหน้าวิชาการ และผู้อ านวยการตามล าดับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบวัดประเมินผล 
และน าผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีการ
ประเมินตามสภาพจริงเลือกใช้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและมีผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้มีการให้ค าแนะน าด้านการวัดผลและ
ประเมินผล มีการใช้แบบวัดผลประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานเข้ามามีส่วนในการตัดสินผลการเรียน เช่น การใช้บ
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ของนักเรียน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้การวัด
ประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสม แจ้งผลการเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบ เพื่อท่ีนักเรียนจะสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้  
  11) มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ครูทุกคนมีการสอนเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ตามความเหมาะสม และมีการส่งเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและต้องการพัฒนาต่อยอดความรู้
และทักษะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 
  12) การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูมีการ
สร้างองค์ความรู้ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) โดยมีการจัดท้ังรูปแบบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน และตามความเหมาะสม และท่ีส าคัญครูร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม PLC 
ของโรงเรียน ท่ีจัดขึ้นอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 

3. จุดเด่น 
  1) ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีตรง ตัวบ่งชี /ประเด็นท่ีวัด มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน และ
กิจกรรมท่ีช่วย มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
  2) นักเรียนประเมินความพึงพอใจ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในด้านต่าง ผล
การประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85.45 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม    
  3) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ น ามาใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ น าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากขึ้น ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
สามารถน าสารสนเทศมาออกแบบการเรียนรู้โดยการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะ  
เจตคติ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและออกแบบจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4) ครูใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  มีการพัฒนาส่ือนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด หรือผล
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การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ร้อยละ 97 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  5) ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนในทุกภาคเรียน ร้อยละ 98 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  6) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน และน าหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการบันทึกหลักงานสอนท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
   7) ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  8) ครูมีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ครูทุกคนมีการสอนเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ตามความเหมาะสม และมีการส่งเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและต้องการพัฒนาต่อยอดความรู้
และทักษะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 
  9) ครูมีการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  
ในทุก ๆ สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง และช่ัวโมงอื่น ๆ ตามกลุ่มสาระ กลุ่มงาน เห็นถึงปัญหา เพื่อน าปัญหาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มาวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  หรือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4. จุดที่ควรพัฒนำ 
   1)  ครูควรเก็บร่องรอยหลักฐาน  ผลงานในการเรียนรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วและตรงตามสภาพจริง       
  2)  ครูควรท าวิจัยในช้ันเรียนโดยสืบค้นข้อมูลงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา  เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยิ่งขึ้น  
  3) ครูควรพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ STEM Education  ให้มีความ
หลากหลาย ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเพิ่มมากขึ้น 
  4) ควรมีการจัดท าคลังข้อสอบส่วนกลางของโงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
กระบวนการวัดและประเมนิผลของครู  
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สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

  1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม  
 
2. สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
 
   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  

ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาตามประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
จ านวน 3 มาตรฐาน มีผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับยอดเย่ียม 
    

มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
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ตำรำง  สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของ 
          โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  60 47.92 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 5 2.95 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี 1.2 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ 
               แต่ละระดับชั้น 

5 2.28 ก าลังพัฒนา 

ตัวบ่งชี 1.3 มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 5 2.46 ก าลังพัฒนา 
ตัวบ่งชี 1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน  
              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

5 5 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี 1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 3.55 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี 1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5 5 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 1.7 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 2.9 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี 1.8 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  5 5 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 1.9 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  5 4.89 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 1.10 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   5 3.89 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี 1.11 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 5 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 1.12 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 5 ยอดเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 15 15 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 2 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2 2 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2 2 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3 3 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3 3 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 3 3 ยอดเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 25 25 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน    
              ชีวิตได้ 

5 5 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 5 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 5 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 5 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ 5 5 ยอดเย่ียม 

รวม 100 87.92 ยอดเยี่ยม 
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ส่วนท่ี 3 
สรุป แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

 
3.1 สรุปผลในภำพรวม                                                                                                        
                                                                                                
  จากกระบวนการพัฒนาท่ีโรงเรียนด าเนินการด้วยวิธีการหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ประเมิน ตนเองของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 

  1) ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
   จากผลการพัฒนาท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมส่งผลให้นักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนส่ือความในระดับยอดเย่ียม นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการน าความรู้ ความสามารถ คิดค้น
นวัตกรรม แนวความคิด ใหม่ ๆ สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น 
แล้วน ามาใช้ในการ นักเรียนรู้จักตนเอง เห็นความถนัดและความสนใจในการประกอบอาชีพในอนาคต มีการ
วางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความส าคัญของอาชีพสุจริต มีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนได้ผ่านการสอบธรรมสนามหลวง รวม 385 คน คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของนักเรียน
ท้ังหมด และนักเรียนร้อยละ 100 มีสมุดบันทึกความดีของตนเอง และมีสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย โดยแสดง
ความช่ืนชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์และ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และท้องถิ่น  มีการ
เผยแพร่ ท้ังภายในโรงเรียน มีการบริการชุมชนด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านในโอกาสพิธีต่าง ๆ เช่น การร าหน้าไฟ
ในพิธีฌาปนกิจ การแสดงสมโภชในงานมงคลต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และในระดับ
นานาชาติ นักเรียน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล วัฒนคุณาธร รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรมประจ าปี นักเรียนเคารพในหน้าท่ีสิทธิเสรีภาพ
ของกันและกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย มีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
จัดให้มีการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้นักเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  โดยสรุปผลการด าเนินการเพื่อดูสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ของนักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562  
ผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม 
  2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT MODEL โดยการจัดโครงสร้างองค์กร 
ก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย การบริหารแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การ
ปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  
รัชมังคลาภิเษก มีการบริหารงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ครูและบุคลากรต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและมี
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การจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ทุกภาคเรียน เพื่อ
ประเมินตนเอง  มีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม หรือความบกพร่องต่างในช้ันเรียน หรือวิจัย
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา จากผลตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร  ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า 
มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.13 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ครูมีการสร้างองค์ความรู้ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน ผลการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์ยอด
เย่ียม  
  3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ  
  ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญนั้น ครูนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างมาก 
การพัฒนาครูให้มีความพร้อมและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และบริบทของโรงเรียนนับเป็นส่ิงจ าเป็น โดยครูมีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีตรง ตัวบ่งชี /ประเด็นท่ีวัด มีรูปแบบหรือ
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน และกิจกรรมท่ีช่วย มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
นักเรียนประเมนิความพึงพอใจ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในด้านต่าง โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ น ามาใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ และมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีมากขึ้น ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน า
สารสนเทศมาออกแบบการเรียนรู้โดยการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะ  
เจตคติ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและออกแบบจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้  อีกท้ังมีการท าวิจัยในช้ันเรียนในทุกภาคเรียน ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้
จริง และน าหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตาม
รูปแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการบันทึกหลักงานสอนท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับ
ประยุกต์ใช้ ครูมีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ครูทุกคนมีการสอนเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ตามความเหมาะสม และมีการส่งเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและต้องการพัฒนาต่อยอดความรู้
และทักษะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม และท่ีส าคัญครูมีการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(Professional Learning Community)  ในทุก ๆ สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง และช่ัวโมงอื่น ๆ ตามกลุ่มสาระ 
กลุ่มงาน เพื่อใหเ้ห็นถึงปัญหา และน าปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มาวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
หรือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม 
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3.2 แนวทำงกำรพัฒนำในปีต่อไป           
      
  เพื่อให้นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก บรรลุส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีแนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและภาคีเครือข่าย ของ
โรงเรียนรว่มกันในการวางแผนการพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและร่วมวางแผนการด าเนินงาน พัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิต ทักษะการคิดเน้นทักษะการคิดขั้นสูงบนพื้นฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรยีนให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง  
  2) มีการนิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
   3) ส่งเสริมการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลด าเนินการท่ีเป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการส่ือสาร 
   4) ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถให้สามารถสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนท่ีเน้นทักษะการคิดค านวณ  ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานของจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้จัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน 
โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
 
3.3 ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 
  ด้วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ก าหนดวิสัยทัศน์ “ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” และจากผลการประเมินต้นเองในข้างต้น เพื่อพัฒนาให้โรงเรียน
สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงต้องการความช่วยเหลือดังนี้ 
  1. การสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษาระดับท่ีสูงกว่า ชุมชน เป็นท่ีปรึกษาและ
บริการด้านองค์ความรู้ ในด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลยี การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง 
  2. ต้องการอุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนท าได้เต็มตามศักยภาพมากข้ึน 
  3. ต้องการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ให้สามารถรองรับการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนได้เต็มศักยภาพ ให้พอเพียงและเหมาะสม 
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