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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

  รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563 
จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินการจัดการศึกษาในปกีารศึกษาที่ผ่านมา ตามกรอบนโยบายปฏิรูป
การศึกษาระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ และเสนอต่อสาธารณชนโดยอิงมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในการด าเนินการ  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ไดก้ าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
  ในรายงานเล่มนีม้ีส่วนประกอบ ได้แก่ ข้อมลูพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน ผลสรุป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และความต้องการการช่วยเหลือ ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐาน ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 89.61 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
 
ผลส ำเร็จที่เป็นจุดเด่น                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน   
  1. โรงเรียนผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดนเด่นสูงกว่าเกณฑ์   
      มาตรฐาน ที่สถานศึกษาก าหนด   
  2. ผู้เรียนมคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นแบบอย่าง และน าไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ 
 
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
  1. โรงเรียนมีการก าหนดแผนการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยได้วางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนานักเรียนให้เป็น “ผู้เรียนมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
  2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมกีารปรับกลยุทธ์ในการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google 
Classroom, Google Meet และ Zoom  
   
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั   
  1. มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีนวัตกรรม ที่รองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูบุคลากรมุ่งพัฒนาการวิจัยปัญหา
ในชั้นเรียนและสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสรมิการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  



  ข 

จุดควรพัฒนำ 

  1. โรงเรียนควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างนวัตกรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและทุกรายวิชา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เน้นให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและจากการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ประสบการณ์ มาใช้ใน
การแก้ปัญหาด้วย ทักษะกระบวนการคิดที่ตนเองสนใจ จนสามารถสร้าง นวัตกรรมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ทั้งแนวคิด โครงงาน สื่อดิจิตอล ผลผลิต ชิ้นงานต่าง ๆ ให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สามารถเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกที่มี ความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์ใน อนาคตเพิ่มมากขึ้น    
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ ตอบสนองต่อ ตลาดแรงงาน หรือแนวโน้มของอาชีพในอนาคตมาก
ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือเป็น ทางเลือก ในการประกอบอาชีพใน
อนาคตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 อย่าง
ต่อเนื่อง   
  3. โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งภายใน
และ ภายนอก โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การเห็นคุณค่า 
ของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคม  
  4. การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น   
  5. ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลผู้เรียนครบรอบด้านจากทุกงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน าผล มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการในโรงเรียน   
  6. ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุกๆ 3 ปี ให้มีความ
ทันสมัย ตอบสนองต่อผู้เรียนที่หลากหลาย มุ่งสู่อาชีพ   
  7. ศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการสอนที่จัดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice)   
  8. การถอดแบบบทเรียนความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นแนวทางหรือต้นแบบ 
(Approach or Model)   
  9. ควรน าผลการนิเทศการสอนไปสะท้อนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  10. ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุการณ์
ไม่ คาดคิด เช่น สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต้องอาศัยระบบการ 
สอนที่ได้ประสิทธิภาพจึงจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน   
  11. ควรมีการส่งเสริมให้มีผลงานในการสร้างนวัตกรรมที่ได้มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 
หรือ ได้รับการจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 ชิ้นในรอบปีที่ประเมิน   
  12. มีการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนต้นแบบ แต่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ควรมีการ
ด าเนินการอย่าง ต่อเนื่องให้ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาต่อไป   
 
 

 
  
        



  ค 

บันทึกควำมเห็นชอบ 

  ตามที่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องตามภารกิจ
ที่ส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 
48 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อเป็น
การประเมินคุณภาพที่สถานศึกษาได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  น าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
สะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยยึดตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของสถานศึกษา และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน ตลอดจนการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไปรายงานการประเมินตนเองประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้รับทราบแนววิธีการ มาตรฐานในการด าเนินการ และได้
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอต่อไป 

         
          ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบ 
               ( นายอภิวัฒน์  สมค าพี่ ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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ค ำน ำ 

รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของสถานศึกษาต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3)  
พ.ศ.2553 มาตรา 48 ว่าด้วยสถานศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก    
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ตระหนักและมุ่งพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนอง
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องเจตนารมณ์แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหาได้ รวมทั้งการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยยึดการพัฒนาอิงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา    
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้พัฒนาโรงเรียน ผู้เรียน บุคลากร ให้มีคุณภาพ
แบบยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนได้รับความไว้วางใจ ความศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ทาง
โรงเรียนจึงสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
เพื่อน าไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก 
ที่อยู ่         เลขที่ 451 หมู่ 3  ต าบลนางแดด   อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ   
               รหัสไปรษณีย ์ 36210 
สังกัด        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ โทรศัพท ์044-056570  
               โทรสำร 044-056570 
               E-mail : nangdaet@gmail.com      Website : http://www.npwr.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อที ่32 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา 
 เขตพืน้ที่บริกำร 
      ต ำบลนำงแดด 
          1. โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 
          2. โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 
          3. โรงเรียนบ้านนางแดด 
          4. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
          5. โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
          6. โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพะยอมประชาสรรค์ 
          7. โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
   ต ำบลวงัชมภ ู
          1. โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
          2. โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง (ขยายโอกาสทางการศึกษา 
          3. โรงเรียนบ้านท่าวัง 
          4. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 
          5. โรงเรียนบ้านห้วยหัน (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
          6. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ (สาขาหลักแดน) 
คติพจน์ประจ ำโรงเรยีน 
           “อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ” จงท าประโยชน์ให้ส าเร็จ ด้วยความไม่ประมาท 
ค ำขวญัโรงเรยีน 
          “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคณุธรรม น าวิชาการ สืบสานงานในพระราชด าริ” 
สีประจ ำโรงเรียน  
         น้ าเงิน – เหลือง      

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
           คุณธรรมน าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
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1.1  ข้อมูลทั่วไป 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
          นักเรยีนมีคุณธรรม มีทักษะอาชีพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สัญลักษณ์โรงเรียน 
          พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

1.2  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
      1) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
คร ู

พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

ครูพีเ่ลีย้ง
เด็กพิกำร 

เจ้ำหน้ำที่อื่น 
ๆ 

ปีการศึกษา 
2563 

2  คน 29 คน 4 คน 3 คน 1 คน 4 คน 

 
2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
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1.1  ข้อมูลทั่วไป 
        3)  สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  ในแตล่ะ

สำขำวิชำ (คำบเรียน/สัปดำห์) 
1. บริหำรกำรศึกษำ 2 - 
2. คณิตศำสตร ์ 5 21.00 
3. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 7 21.91 
4. ภำษำไทย 3 24.17 
5. ภำษำต่ำงประเทศ 5 23.40 
6. สังคมศึกษำ 4 23.38 
7. กำรงำนอำชีพ 5 23.13 
8. พลศึกษำ 3 21.33 
9. ศิลปศึกษำ 4 22.63  

 

1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2563 รวม 556  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวำคม พ.ศ.2563) 

ระดับชั้น  ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด 
จ ำนวนห้อง  3 3 4 10 3 3 4 10 20 
เพศ ชำย 39 41 46 126 37 22 30 89 215 

หญิง 66 42 64 172 59 50 60 169 341 
รวม  105 83 110 298 96 72 90 258 556 
เฉลี่ยต่อห้อง  25:1 28:1 28:1 30:1 32:1 24:1 23:1 26:1 28:1  

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ   

ร้อยละของนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั  3  ขึ้นไป  ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปทีี่  1 –  6  ปีกำรศึกษำ  2563 
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1.5 ผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิั้นพืน้ฐำน (O-NET) 
คะแนนเฉลี่ย  กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน ( O-NET)  ประจ ำปกีำรศึกษำ  2563 

 
 

1.6 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2563 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2563 
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
               1. ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง  
               2. ห้องวิทยาศาสตร ์จ านวน 2 ห้อง 
               3. ห้องทัศนศิลป ์จ านวน 1 ห้อง 
               4. ห้องดนตร ีจ านวน 2 ห้อง 
               5. ห้องคอมพิวเตอร ์จ านวน 2 ห้อง 
               6. ห้องภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 ห้อง 
               7. ห้องนาฏศิลป ์ จ านวน 1 หอ้ง  
               8. หอวัฒนธรรม จ านวน 1 หลัง 
               9. สวนพฤกษศาสตร ์จ านวน 1 ห้อง 
               10. แปลงเกษตร พื้นที่ 100 ตารางวา 
               11. ห้องภาษาไทย จ านวน 1 ห้อง 
               12. ห้องสังคม  จ านวน 1 ห้อง        
               13. ห้องพระพุทธศาสนา จ านวน 1 ห้อง 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2563 

 
 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรยีนรู้นอกโรงเรยีน  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
             1. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
             2. อุทยานแห่งชาติตาดโตน      
             3. วัดศรีธงชัย ต าบลนางแดด 
             4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
             5. วัดนาคสุวรรณ ต าบลนางแดด 
             6. ฝายน้ าล้นต าบลนางแดด 
             7. ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ์             
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1.7 ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงสร้ำง
องค์กร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

            ผลกำรประเมิน เม่ือเทียบกับจ ำนวนร้อยละ ดังนี ้
                   80-100 ระดบั ดีเยี่ยม 
                   60-79   ระดบั ด ี
                   40-59   ระดบั พอใช ้
                   0 -39   ระดบั ปรับปรุง 

 
รำยละเอียดกำรประเมนิตำมภำคผนวกหน้ำ  107 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน 

ระดับคุณภำพ   :  ยอดเยีย่ม 
  
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 
  จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การวางแผนการด าเนินงานผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนาให้ “ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  มีการก าหนด กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน  จากกลยุทธ์
ทั้งสองด้านโรงเรียนได้จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร   
  พัฒนาครูผู้สอนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เสริมสร้างทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Coding Unplug การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
การระดมสมอง  การลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงงาน 
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ผ่านกิจกรรมบันทึกรักการอ่านโดยนักเรียนชั้น ม.1 – 6 ทุกคนต้องบันทึกการอ่านผ่านหนังสือ หรือ สื่อต่าง ๆ 
ลงในสมุดบันทึกรักการอ่านของตนเอง โดยครูที่ปรึกษาตรวจทานการอ่านของนักเรียนทุกคนและท าการส่ง
ต่อไปยังงานห้องสมุด เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ การ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ รวมถึงความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานและท างานได้ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพที่สนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมอบรม
ทักษะอาชีพ ทั้งนี้มีนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดในการเรียนสายวิชาชีพ โดยเข้าเรียนในหลักสูตรทวิ
ศึกษา  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ในสาขาช่างเชื่อมโลหะ   
  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีการ
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ประเมินของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผ่าน
การเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครูผู้สอนทุกคน  อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน ในรูปแบบวงโปงลางต้นน้ าซี  ที่นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามความถนัด
ทั้งด้านดนตรี นาฎศิลป์ และการขับร้อง ศิลปะพื้นบ้านอีสาน สามารถถ่ายทอดในรูปแบบพี่สอนน้องได้ 
นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ สร้างการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี  โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย  
  และในปีการศึกษา 2563 นี้ ได้เกิดภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาเป็นวงกว้าง โรงเรียนได้มีการก าหนดนโยบายเพื่อ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ต้ังแต่ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อรับฟังข้อมูล ความพร้อมของนักเรียนในกรณีโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ  
On-Air และ On-line เพื่อประสานความเข้าใจและน าข้อมูลกลับมาสู่การวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมาย โรงเรียนจัดให้มีการสอนออนไลน์ 
สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามโครงสร้างเวลาเรียนอย่างสมบูรณ์  
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคาภิเษก จัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หลากหลาย ดังนี้  
  1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนด าเนินผ่านการบวนการพัฒนางานวิชาการ
ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมี
กิจกรรมย่อยของแต่ละกลุ่มสาระ อาทิ กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,  
กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, กิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาสของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ, เป็นต้น  
  2. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนเล็งเห็นการส าคัญของทักษะการสื่อสาร
ด้านภาษาอังกฤษ จึงจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
สื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา  
  3. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล โครงการดังกล่าวมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ 
อาทิ แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ทั้งในระดับเขตพื้น โดยจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เวทีการแข่งขันทักษะด้านวิชาการต่าง ๆ ลดน้อยลง แต่
โครงการดังกล่าวด าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน   
  4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  สู่สากล เป็นโครงการที่
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โรงเรียนด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  โดยมีการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET และ ค่ายวิชาการติวเข้มก่อนสอบ O-NET และ
แม้ว่าในปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบด้วยความสมัครใจ ทางโครงการ
ได้ท าการส ารวจความสมัครใจของนักเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 57.27  
  5. ค่ายวิชาการ ประกอบด้วย ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ค่ายศิลปะ,ค่ายดารา
ศาสตร์,ค่ายศิลปวัฒนธรรม,ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ   
  6. โครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย โครงการโรงเรียน
คุณธรรม,โครงการโรงเรียนสุจริต,โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ,โครงการสถานศึกษาพอเพียง ,โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero waste school)  
   7. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
(กีฬาสี), กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สพม.30 เกมส์  
  8. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยในแต่ละระดับช้ัน จะมีการประชุมครูที่ปรึกษาร่วมกับนักเรียน
ในระดับชั้นเพื่อวางแผนการทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่นักเรียนมีความสนใจและเหมาะสมตาม
ระดับชั้น  
  9. พัฒนานักเรียนเรียนรวม โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียนเรียนรวมเพื่อให้
สามารถมีศักยภาพและทักษะเพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ จัดระบบดูแลนักเรียนเรียนรวมเป็น
รายบุคคล,สอนเสริมนักเรียนเรียนรวม   
  10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่นานาชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานร่วมกับชุมชน, เข้าประกวด 
แข่งขัน เผยแพร่ผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานในระดับต่าง ๆ  
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน  
 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา 
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีนี้ นักเรียนสามารถเข้าถึง 
Platform สื่อที่หลากหลาย สะท้อนจากการเข้าเรียนออนไลน์ ส่งงานออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Google 
Meet, ZOOM,Line หรือ Facebook รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด  ต่าง ๆ 
เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้ อย่างน้อยคนละหนึ่ งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ห้องเรียน 
ระดับชั้น สถานศึกษา และของสังคมได้ เช่น วิถีปฏิบัติแนวใหม่ ที่โรงเรียนได้ด าเนินการตามมาตรการการ
ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม นักเรียนก็
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สามารถปรับตัวและให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ เป็นอย่างดี นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มี
ความกระตือรือร้นในด้านอาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย เข้าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งน้ี มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  2.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
  (5 คะแนน) 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อย
ละ 57.15  มีระดับคุณภาพเท่ากับ 2.85 ระดับคุณภาพ ปานกลาง โดยมีที่มาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ดี (เกรด 3.00) ขึ้นไป มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า T-Score 50.00 อยู่ในระดับ ปานกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ค่า T-Score 50.00 อยู่ในระดับ ปานกลาง และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับ
ดีเยี่ยม ของรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 53.14 ระดับคุณภาพ ปานกลาง ตามตาราง
ต่อไปนี ้
 
ตำรำง แสดงความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
         ปีการศึกษา 2563 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(2) 
แปลผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ ด(ี3.0) ขึ้นไป 

57.15 2.85 1.14 ปานกลาง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความระดับ ดีเยี่ยม รายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน 

53.14 2.66 1.06 ปานกลาง 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ค่ำ T-Score 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(1) 
แปลผล 

เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) วิชาภาษาไทย T-Score ม.3  

50.00 

2 0.40 ปานกลาง เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) วิชาภาษาไทย T-Score  
และ ม.6 

50.00 

แปลผล 2.60 ปำนกลำง 
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แผนภูมิ แสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับดี (3.0) ขึน้ไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
   ปีการศึกษา 2563 

 

 สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาไทย นักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจ และเข้าร่วม กิจกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด สรุปตัวบ่งช้ีด้าน 
นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ระดับคุณภาพ 2.60 จากผลการประเมิน
อยู่ในระดับ คุณภาพปานกลาง  
 

  2.2 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรรำยวิชำภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ของแต่ละ 
  ระดับชั้น (5 คะแนน)    
  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยมีการ จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ DLIT,DLTV และ KKU Smart learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องตามมาตรฐานการเขียน และการอ่าน 
ตามความเหมาะสมในแต่ละ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเพิ่มเติม ตั้งแต่ระดับดีถึงดีเยี่ยมเฉลี่ยร้อยละ 56.60 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 2.83 
ระดับปานกลาง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า T-Score 50.00 อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่า 
T-Score 49.99 อยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับดี
เยี่ยม ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 49.06 สรุปผลตัวชี้วัดด้านความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีผลการประเมิน 2.51 
ระดับคุณภาพปานกลาง ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำง แสดงความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละ    
         ระดับชั้น  ปีการศึกษา 2563  

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(2) 
แปลผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ ด ี(3.0) ขึ้นไป 

56.60 2.83 1.13 ปานกลาง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีนสื่อความ
ระดับ ดีเยี่ยม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

49.06 2.45 0.98 ก าลังพัฒนา 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ค่ำ T-Score 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(1) 
แปลผล 

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

50.00 
3 0.40 ปานกลาง 

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

49.99 

แปลผล 2.51 ปำนกลำง 
   
 แผนภูมิ แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับดี (3.0) ขึ้นไป ชั้นมธัยมศึกษา ปีที ่1-6  
   ปีการศึกษา 2563 
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  2.3 มีควำมสำมำรถในกำรค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ( 5 คะแนน )  
  นักเรียนมีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย นักเรียนมคีวามสามารถในการค านวณตามรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับดี (3.00) ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 53.65 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 2.68 ระดับปานกลาง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า T-Score 50.00 อยู่ ในระดับ 
ปานกลาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 มีค่า T-Score 50.00  อยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ระดับดีเยี่ยม ของรายวิชาคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 81.50 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ตามตารางต่อไปนี ้
 
ตำรำง แสดงผลการประเมิน ความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(2) 
แปลผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร ์ระดับ ดี (3.0) ขึ้นไป 

53.65 2.68 1.07 ปานกลาง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีนสื่อความ
ระดับ ดีเยี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 

81.50 4.08 1.63 ยอดเยี่ยม 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ค่ำ T-
Score 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(1) 

แปลผล 

เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร ์T-Score ม.3  

50.00 
3 0.6 ปานกลาง 

เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร ์T-Score และ ม.6 

50.00 

แปลผล 3.3 ดี 
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แผนภูม ิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ์ระดับดี (3.0) ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
  ปีการศึกษา 2563      

 

  2.4 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ 
  และแก้ปัญหำ (5 คะแนน)   
  จากการที่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการวางแผนการด าเนินงาน กิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ อภิปรายร่วมกันอย่างมีเหตุผลและสามารถน ากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม โรงเรียนได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดให้ใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ ผลการประเมินความสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จากแบบ บันทึกผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) โดยการประชุมครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาในแต่ละระดับชั้นเพื่อท า
ความเข้าใจ  และประเมินผลการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะ
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผล
การประเมินปรากฏดังนี ้  
  
 ตำรำง แสดงผลการประเมิน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2563 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(3) 
แปลผล 

1. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
สื่อความระดับ ดีเยี่ยม  
 

95.44 4.77 2.86 ยอดเยี่ยม 
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กำรเข้ำร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะ
ทำงวิชำกำร ต่ำง ๆ 

ระดับที่เข้ำร่วม 
 

คะแนนเต็ม (2) แปลผล 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2 
 

ยอดเยี่ยม 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวง
ดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงานมหกรรม
โปงลาง แพรวา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ระดับภาค 

ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ 
โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ใน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิป 
VDO TikTok โครงการรักในวัยเรียนกับ
วันแห่งความรัก 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

แปลผลรวม 4.86 ยอดเยี่ยม 
  
  1.5 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม (5 คะแนน)   
  นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการน าความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม แนวความคิด 
ใหม่ ๆ สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้วน ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีผลการประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
วิชา IS หรือ Independent Study โดยในวิชาดังกล่าวนักเรียนต้องมีกระบวนการท างาน กระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยการค้นคว้าตามความสนใจของนักเรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ประเภทต่าง ๆ โครงงาน โครงการ ผลผลิต ชิ้นงาน สื่อดิจิทัล และนวัตกรรมประเภทอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
มีการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลการประเมิน วิชา IS ในเกณฑ์
ระดับดี (3.00) ขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 90.54  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการประเมิน วิชา IS ใน
เกณฑ์ระดับดี (3.00) ขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 86.52 ระดับคุณภาพทั้งสองระดับ 4.43 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ผลการประเมินระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม ตามตารางต่อไปนี้  
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ตำรำง แสดงผลการประเมิน ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(5) 
แปลผล 

1. ผลการประเมิน วิชา IS ในเกณฑ์
ระดับด ี(3.00) ขึน้ไป ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

90.54 4.53 

4.43 ยอดเยี่ยม 
2. ผลการประเมิน วิชา IS ในเกณฑ์
ระดับด ี(3.00) ขึน้ไป ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

86.52 4.33 

แปลผล 4.43 ยอดเยี่ยม 
 
 2.6  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (5 คะแนน)  
  การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีความรู้ทักษะ 
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่าง ๆ น ามา
ท า แบบฝึกหัด ท ารายงาน สร้างชิ้นงาน การจัดบริการระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน รวมทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าหา ข้อมูลตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนจ านวน 556 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป โรงเรียนมีการใช้ผลการประเมินสมรรถนะหลักของนักเรียนด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จากการประเมินของครูผู้สอนทุกรายวิชา 
จาก ปพ.5 ทุกรายวิชาเรียน สามารถสรุปผลได้ตามตารางต่อไปนี้    

ตำรำง แสดงผลการประเมิน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 

รำยกำร ร้อยละ 
ระดับ 

คุณภำพ 
คะแนนเต็ม 

(5) 
แปลผล 

1. ผลการประเมินสมรรถนะหลักของ
นักเรียน ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ระดับดีขึน้ไป  

86.54 4.33 

4.35 ยอดเยี่ยม 
2. ผลการประเมินสมรรถนะหลักของ
นักเรียน ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีระดับดีขึ้นไป 

87.21 4.36 

แปลผล 4.35 ยอดเยี่ยม 
 
  2.7 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ (5 คะแนน)  
  ผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาพื้นฐาน และ
รายวิชาเพิ่มเติม คือมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป (3.0) ร้อยละ 68.80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด มีคะแนนเท่ากับ 3.44 ระดับคุณภาพดี 
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ตำรำง แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับดี  
  (3.0)  ขึ้นไป 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำนวนนักเรียนที่มีผล
กำร เรียนตั้งแต่ระดับ 3 

ขึ้นไป 
คิดเปน็ร้อยละ ระดับ คุณภำพ แปลผล 

ภำษำไทย     899    57.15  2.86 ปานกลาง 
สังคมศึกษำ ฯ     881    53.65  2.68 ปานกลาง 
คณิตศำสตร ์   1,939    61.40  3.07 ดี 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

  2,705    72.15  3.61 ดีเลิศ 

สุขศึกษำฯ   1,703    76.27  3.81 ดีเลิศ 
ศิลปะ   1,769    90.39  4.52 ยอดเยี่ยม 
กำรงำนอำชพี   1,359    82.02  4.10 ยอดเยี่ยม 
ภำษำต่ำงประเทศ   1,514    56.60  2.83 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 68.80 3.44 ดี 
คะแนนเต็ม (3) 2.06 ยอดเยี่ยม 

  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีค่า T-Score 50.00 อยู่ในระดับ ปานกลาง และค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 มค่ีา T-Score 50.00 อยู่ในระดับปานกลาง  

ตำรำง แสดงค่าเฉลี่ย และค่า T-Score ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น 
         มัธยมศึกษาปีที ่3 และ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563      

รายวิชา 

ประเมนิผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ม.3 
ค่า 

T-Score 

ม.6 
ค่า 

T-Score ระดับประเทศ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับประเทศ 

ระดับ
โรงเรียน 

ภาษาไทย 54.29 52.11 50.00 49.97 40.46 50.00 
สังคมศึกษา ฯ - - - 35.93 33.06 49.99 
ภาษาอังกฤษ 34.38 32.21 50.00 29.94 22.18 49.99 
คณิตศาสตร ์ 25.46 21.96 50.00 26.04 17.70 50.00 
วิทยาศาสตร์ 29.89 28.03 50.00 32.68 27.48 50.00 

ค่าเฉลี่ย 36.01 33.58 50.00 33.79 28.18 50.00 
เกณฑ์ ค่า T-Score 50 = ปานกลาง คะแนนเต็ม 2 เปรียบเทียบได้ = 0.8 
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     สรุปผล เมื่อน าคะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี (3.00) ขึ้นไป ในทุกรายวิชา ผลการ
ประเมิน 2.06 (คะแนนเต็ม 3) ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เทียบคะแนน
จากค่า T-Score ผลการประเมิน 0.8 (คะแนนเต็ม 2) ระดับคุณภาพปานกลาง มารวมกันได้ผลการประเมิน 
2.86 ระดับคุณภาพ ปานกลาง  
 
ตำรำง แสดงผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  

 

  2.8 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ( 5 คะแนน )   
  การด าเนินกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักเรียน  ผ่านกระบวนจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา แนะแนว ครบทุกระดับชั้น  เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น มองเห็นความถนัดและความสนใจใน
การประกอบอาชีพในอนาคต มีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพ  ตระหนึกถึงความส าคัญของอาชีพสุจริต 
โดยนักเรียนมีผลการประเมินในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ร้อยละ 99.81 ทั้งนี้โรงเรียนได้
ส่งเสริมด้วยกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตามความสนใจของนักเรียน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเปิดโอกาสให้เลือกเรียนวิชาความถนัดและความสนใจของตนเอง อีกทั้งมีนักเรียนที่มีความสนใจและ
ความถนัดในการเรียนสายวิชาชีพ โดยเข้าเรียนในหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ในสาขาวิชา 
ช่างเชื่อมโลหะ ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้และทักษะใน
การวางแผนการจัดการการผลิตสินค้าเพื่อสร้างอาชีพ เรียนรู้ข้อมูลอาชีพ และสามารถ น าความรู้ไป
ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ เมื่อมีความประสงค์ หรือมีความจ าเป็นที่ต้องหารายได้เพิ่ม และได้ ฝึก
ปฏิบัติการทางอาชีพตามความถนัดและสนใจ และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิด ความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ 
ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ได้ฝึกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ รู้จักการวาง
แผนการเรียนที่ดี รู้ช่องทางการศึกษาและการเลือกทางศึกษาต่อ ตลอดทั้งมีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเจตคติที่ดี
ต่อการ ท างานและการประกอบอาชีพ ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ ได้ส ารวจ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนเฉลีย่ตำมเกณฑ ์

ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(3) 

แปลผล 

ผลรวมร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับดี (เกรด 3) ขึ้นไป 

68.80 3.44 2.06 ปานกลาง 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ค่ำ T-
Score 

ระดับ 
คุณภำพ 

คะแนนเต็ม 
(2) 

แปลผล 

เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ทุกรายวิชา T-Score ม.3 และ ม.6 
เกณฑ์ ค่า T-Score ตั้งแต่ 45-54 = ดี 

50.00 2 0.8 ดี 

แปลผล 2.86 ดี 
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อาชีพ มีการ ตัดสินใจและวางแผนด้านอาชีพ เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพ และรู้จัก ชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตน ปรับตัวและ
แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ฝึกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวบ่งช้ี อยู่ใน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 ตำรำง  แสดงการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 

   
  2.9 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด (5 คะแนน)  
  มีการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ผลการ
ด าเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการ
ด าเนินการ ต่อเนื่องทุกกิจกรรม และนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียนได้ผ่านการสอบธรรมสนามหลวง ทั้งในระดับนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก รวม
กว่าร้อยละ 78   และนักเรียนร้อยละ 100 มีสมุดบันทึกความดีของตนเอง ที่จะมีการบันทึกกิจกรรมการท า
ความดีตลอดเวลาที่เปิดภาคเรียน สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นนักเรียนผู้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ และความมีระเบียบวินัย ผู้ปกครองมีความศรัทธา และเชื่อมั่นในการ
พัฒนานักเรียนของโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาทิ กิจกรรมท าความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู แสดงถึงความเป็นผู้มีความ
กตัญญูกตเวทิตา สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รายวิชาพื้นฐานที่มี

เกณฑ์กำรวัดควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน 
และเจตคติที่ดตี่องำนอำชีพ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ แปลผล 

ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินผ่าน ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว 

99.81 1.5 1.49 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของนักเรียนที่ประเมินผ่าน ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม 

95.89 1.5 1.44 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในกลุ่มวิชาความถนดัและความ
สนใจ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ 
ระดับดี(3.00)ขึ้นไป 

93.21 1 0.93 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ ระดับดี(3.00) ขึ้น
ไป 

87.92 1 0.88 ยอดเยี่ยม 

แปลผล 4.74 ยอดเยี่ยม 
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ระดับคุณภาพดีมากขึ้นไปปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 99.28 สรุปผลนักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภู
วิทยา รัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ตำรำง  แสดงสถิติผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในรายวิชาพื้นฐาน 
  ที่มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ ระดับคะแนน ระดับคณุภำพ 
1 รักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย ์ 556 100 5 ยอดเยี่ยม 
2 ซื่อสัตย์  สุจริต 556 100 5 ยอดเยี่ยม 
3 มีวินัย 556 100 5 ยอดเยี่ยม 
4 ใฝ่เรียนรู ้ 553 99.46 4.97 ยอดเยี่ยม 
5 อยู่อย่างพอเพียง 554 99.64 4.98 ยอดเยี่ยม 
6 มุ่งมั่นในการท างาน 531 95.50 4.78 ยอดเยี่ยม 
7 รักความเป็นไทย 555 99.82 4.99 ยอดเยี่ยม 
8 มีจิตสาธารณะ 555 99.82 4.99 ยอดเยี่ยม 

ประเมนิผลรวม 552 99.28 4.96 ยอดเยี่ยม 
   
  2.10 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย (5 คะแนน)  
  ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
มีการด าเนินการต่อเนื่องทุกกิจกรรม เช่น ค่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาความถนัด ความสามารถของตนเอง ทางด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ การ
ดนตรี สามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย สามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะที่เหมาะสมกับตนเอง น าไปบูรณาการในชีวิตประจ าวัน จากการเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนร้อยละ 100 ที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ร้อยละ 100 นักเรียน
เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย โดยแสดงความชื่นชม อนุรักษ์ สร้างสรรค์และ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และท้องถิ่น อยู่ในระดับดมีาก สะท้อนจากกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี โดยเฉพาะ การ
แสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง ในรูปแบบวงโปงลางต้นน้ าชี  มีการเผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
มีการบริการชุมชนด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านในโอกาสพิธีต่าง ๆ เช่น การร าหน้าไฟในพิธีฌาปณกิจ การแสดง
สมโภชในงานมงคลต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ อาทิ การ
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ นางสาวธัญชนก ทิพโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือก
ให้รับรางวัล วัฒนคุณาธร รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน  
ประจ าปี 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นรางวัลระดับชาติด้านศิลปวัฒนธรม นอกจากนี้นักเรียนวง
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โปงลางต้นน้ าซี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  การ
ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  สะท้อนให้
เห็นว่าในด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

  2.11 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ( 5 คะแนน )   
  จากผลการประเมินผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่า
นักเรียนเปิดกว้างในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของสมาชิกในสังคม เปิดใจให้กว้าง ยอมรับและ
เคารพ ในเชื้อชาติ ศาสนา เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น 
รับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีความระมัดระวังในการกระท าและค าพูด ที่อาจน ามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง เคารพ
ในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย สะท้อนได้จากนักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียนมีความเปิดกว้างและ นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัว
บ่งช้ี มีระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 

  2.12 สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม (5 คะแนน)   
  นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีน้ าหนักตามเกณฑ์จ านวน 492 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.49 และมีส่วนสูงตามเกณฑ์จ านวน 478 คิดเป็นร้อยละ 85.97 และโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
จัดให้มีการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้นักเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  นักเรียนมคุีณลกัษณะและพฤติกรรม
การแสดงออกที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มองโลกในแง่ดี เข้าใจและภาคภูมิใจในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศและวัย บทบาทหน้าที่ มี
ทักษะชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมี คุณค่าในสังคม นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อยปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป นักเรียนรู้เท่าทันและ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ รู้จักดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ 
การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง และผู้อื่น มีส านึกต่อส่วนรวม นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมในกิจกรรมการเผยแพร่และรณรงค์ ต่อต้าน
อบายมุข สิ่งมอมเมา ความรุนแรง และปัญหาทางเพศในสถานศึกษาหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่าง น้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยสรุปผลการด าเนินการเพื่อดูสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
  และในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนปฏิบัติตาม
หลักการป้องกันสุขภาพของตนเอง และส่วนรวมให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค และมีสภาพจิตใจที่
เข้มแข็ง ไม่มีภาวะตึงเครียดจากการตอบแบบส ารวจของงานอนามัย สะท้อนได้ว่านักเรียนโรงเรียนนางแดดวัง
ชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563  ในด้านสุขภาวะท างร่างกายและลักษณะจิตสังคม ที่อยู่ใน
ระดับ คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 3.  จุดเด่น  
    
  1. นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเยี่ยม รายวิชาพื้นฐาน  
ร้อยละ 95.44  จากผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
   2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการน าความรู้  ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม 
แนวความคิด ใหม่ ๆ สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้ว
น ามาใช้ในการ มีการเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รายวิชา IS   
  3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประเภท สื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รอง
ชนะเลิศ จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานต้นสังกัด  
  4. นักเรียนมีทักษะความสามารถในการเข้าถึงสื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สะท้อนจากการ
เข้าร่วมการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์   
  5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนได้ผ่านการสอบ
ธรรมสนามหลวง ในระดับนักธรรมชั้นตรี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74 นักธรรมชั้นโท จ านวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.34 และนักธรรมชั้นเอก จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46 รวมมีนักเรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ธรรมสนามหลวงทั้งระดับนักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโทร  และนักธรรมชั้นเอก รวม 420 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.54 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนร้อยละ 100 มีสมุดบันทึกความดีของตนเอง และมีสถิติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รายวิชาพื้นฐานที่มีระดับคุณภาพดีมากขึ้น
ไปปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 99.28  ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  6. นักเรียน โดยนางสาวธัญชนก ทิพโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล 
วัฒนคุณาธร รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2563 จาก
กระทรวงวัฒนธรรม และนักเรียนวงโปงลางต้นน้ าซี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท ข ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา 
และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  7.  นักเรียนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย สะท้อนได้จาก
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียนมีความเปิดกว้างและ 
นักเรียนมคุีณลกัษณะตามตัวบ่งช้ี มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
  8. นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการ 
เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสรุปผลการด าเนินการเพื่อดูสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม ของนักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563  อยู่ใน
ระดับ คุณภาพยอดเย่ียม  
  9. ในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนให้ความส าคัญกับ
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ความปลอดภัยในภาวะการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และมีจิตใจที่เข้มแขง็
ไร้ภาวะเครียดจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด  
  10. นายกรวุฒิ ขุนม่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ในระดับจังหวัด และรับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด   
 
4. จุดควรพัฒนำ  
   
  1. การพัฒนาเชิงรุกด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ให้ชัดเจน มีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลการพัฒนาเป็นรายปี  
  2. ปรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มข้นและ
ประเมินผลการพัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ 2 คือภาษา จีน เปิด
เวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษามากขึ้น มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
พัฒนาเป็นรายป ี  
  3. ทบทวนการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6  สู่สากล ซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)  ให้มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนาให้ผลการทดสอบระดับชาติมีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้น โดยต้องอาศัยการระดม
ความคิดของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม ร่วมกันด าเนินกิจกรรม และมีการนิเทศ 
ก ากับติดตามผลการด าเนินกิจกรรม โครงการดังกล่าว อย่างชัดเจน  
  4. เพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอนด้วยกระบวนการ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการ
คิด ค านวณบนพืน้ฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ   
  5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
บน คิดอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้าน Coding    
  6. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก ากับ
ติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส และกระตุ้นนักเรียนและครูผู้สอนให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
    7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาความถนัดความสามารถ 
ของตนเองทางด้านศิลปะ มีสุนทรียะ และศิลปะนิสัย อย่างต่อเนื่อง   
  8. พัฒนาแพลตฟอร์ม ช่องทางในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เน้นการ
ใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจ ากัดของนักเรียน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง  
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคณุภำพ : ยอดเยี่ยม    

1. กระบวนกำรพัฒนำ  
 
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีกระบวนการบริหารและจัดการตามล าดับผังงาน
ต่อไปนี ้

 

  โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างและระบบบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วม โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระ คล่องตัวในการบริหารงานด้าน วิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนองค์กรชุมชน และ การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับรู้แผนการ ด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ความเห็นชอบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และครู ชมรมศิษย์เก่า มูลนิธิเพื่อการศึกษา  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา  
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  โรงเรียนมีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ
เป็นไทย โดยการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสพฐ. คือ OBECQA  มาใช้บริหารคุณภาพโรงเรียน ด าเนินการ
วิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยการระดมความเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค  SWOT  เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์ร่วม โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีเป้าหมายแห่งความส าเร็จคือวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้เรียน
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” มีการสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
แก่บุคลากรในสังกัด ผ่านการประชุมประจ าเดือน  ชั่วโมง PLC เว็บไซต์โรงเรียน  และป้ายประขาสัมพันธ์ต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งด าเนินการโดยยึดแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 – 2563 (ระยะ 4 ปี) 
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของสถานศึกษา   
  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  โดยในปี
การศึกษา 2563  ใช้แผนปฏิบัติการร่วมกัน  2  แผนปฏิบัติการคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (ห้วงเวลา เดือน ตุลาคม 2563 – 31 เมษายน 2564) มีการ
ด าเนินงานตามขัน้ตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติตามขั้นตอนมีการ
ประเมิน งาน/กิจกรรม/โครงการและการประเมินตนเอง เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงานว่า มีปัญหาเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
มีปัญหา ในส่วนที่ ไม่มีปัญหา ข้อบกพร่องจะน าแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลเสร็จ เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงในการท างานในครั้งต่อไป กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการโดย
มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้  
  1. โรงเรียนก ำหนด เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ แผนการ
ศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน ร่วมกันก าหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการ 
สอน มุ่งการพัฒนา ฝึกฝน อบรม สั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สร้างความ ประทับใจ และความเข้าใจอันดี แก่ชุมชน เช่น การจัดท าหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการ
สอนกระธูป เพ่ือเป็นการต่อยอดประเพณีบุญกระธูปซึ่งเป็นประเพณีในท้องถิ่น   
  2. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  การบริหารแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่ม
บริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพด้วย WBT 
MODEL มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน  หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน จัดวางตัว
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การท างานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไป
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ในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
  3. บริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำงำนวิชำกำร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
คุณภาพของการศึกษา ดังนี้   
   3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน ชุมชน โรงเรียนและสภาพของ สังคม จัดให้มีรายวิชาได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   3.2 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.3 ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ในการบริหารจัดการการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน อาทิ DLIT,DLTV และ KKU Smart Learning ร่วมกัมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เป็นต้น  
   3.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ 
ช่วยเหลือ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
   3.5 ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาท่ีรอบด้าน   
   3.6 บริหารจัดการสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และชุมชน เช่น หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   
   3.7 บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา โดยยึด
หลักการประกันคุณภาพภายใน  
   3.8 วางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ในสถานการณ์การณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการวางแผน ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน โดยระดมความคิดเห็นจากครูถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ  
  4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน โดยได้มีการด าเนินการจาก กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ดังนี ้  
   4.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการ 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาบุคลากรสู่
มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  และโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ด้วยโรงเรียน
เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้บริหาร ครู 
บุคลากร มีค่านิยมและแสดงออกถึงความส านึกในความเป็นครูและคนของพระราชา โดยมีกิจกรรมการศึกษาดู
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งาน และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พัฒนา
บุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ในปีการศึกษา 2563 มุ่งพัฒนา
บุคลากรให้สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยระบบออนไลน์มากขึ้น  
  4.2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก โครงการ
พัฒนางานวิชาการ  มีกิจกรรมย่อยส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม หรือ
ความบกพร่องต่าง ๆ ในชั้นเรียน หรือวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและบุคลากรได้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การท าวิจัยในชั้นเรียน และการออกแบบและสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของ ผู้เรียน   
   4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใต้โครงการหลัก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระมีการจัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูและ บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมทักษะให้กับผู้เรียนตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   4.4 ครูและบุคลากร มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) ทุกภาคเรียน เพื่อประเมินตนเอง และนอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน อย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวแทนหัวหน้างาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ตัวแทนครู เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และให้ครูผู้สอนได้น าผลการประเมินที่
ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  
  5. งำนอำคำรและสถำนที่ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีการปรับแผนพัฒนาคุณการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับปัญหาของสถานศึกษา มีก าจัดท าโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องดังนี้  
   5.1 โครงการพัฒนางานบริการ เป็นโครงการที่เน้น  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน สืบสานประเพณี เสริมสร้างศิลปะ
และวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น  พัฒนาให้ผู้เรียนมี น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่    
    - บริการวัสดุการศึกษา ส านักงานบริการ  
    - บริการวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซม ส านักงานบริการ   
    - งานโภชนาการ, โรงอาหารโรงเรียน  
    - งานเขตพ้ืนที่รับผิดชอบนักเรียน  
    - งานพัฒนางานโสตทัศณูปกรณ์  
    - สาธารณูปโภค  
     - สืบสานประเพณี เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม บ้าน วัด โรงเรียน  
   - สุขภาพอนามัยดี ใต้ร่มพระบารมี   มีการตรวจสุขภาพผู้ เรียน และครูอย่างน้อย 
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ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
   โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ช ารุดทรุดโทรม เพื่อเป็นการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ และมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตาม บริบทของพื้นที่อย่างสมพระเกียรติตามบริบทของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติรัชมังคลาภิเษก มีกิจกรรมย่อยได้แก่  
   - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่ช ารุดทรุดโทรม  
   - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  
    - ซ่อมแซมระบบน้ าประปา วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอน   
   - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
   - ซ่อมแซม จัดซื้อ จัดหา โต๊ะ,เก้าอ้ี นักเรียน   
   - ปรับปรุงซ่อมแซมพุทธสถาน  
   - ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน  
   - บริหารจัดการอาคารสถานที่ ให้สามารถรองรับการใช้งานในภาวการณ์แพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19   
  6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ประโยชน์
ทั้ง เพื่อการบริหารและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยโรงเรียนได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ด้วยระบบ ICT  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษา มีการใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อาทิ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลของโรงเรียนผ่าน Google Drive File 
Stream ที่คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ICT อื่น ๆ ของบุคลากร,ส านักงาน และโรงเรียน ทุกเครื่อง สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนร่วมกันได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอย่างด ี  
  7. กำรนิเทศติดตำม โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการอย่างเป็นระบบ ภายใต้
การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง งานนโยบายและแผนงาน และงานประกันคุณภาพภายใน มีการด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องประกันคุณภาพ
ภายในให้พร้อมและสะดวกต่อการด าเนินงานและบริการแก่ครู บุคลากร หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ภายนอก ชุมชน และผู้ปกครอง จัดประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา ประชุมท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 4  จัดเก็บเอกสารงานประกัน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ในทุกปีการศึกษา ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลส าเร็จของ
ปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อให้ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
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  8. มีกำรจัดโครงสร้ำงหรือระบบกำรบริหำรงำนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำสำรสนเทศในสถำนศึกษำ   
  มีผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ เพื่อด าเนินงานสารสนเทศ มีการจัดระบบสารเทศเป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้น
สังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
ระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
การรวบรวมสารสนเทศไว้ในโปรแกรม SGS, DMC, SMSS, CCT, Google for Education, EMIS, เว็บไซต์
โรงเรียน www.npwr.ac.th และเอกสารสารสนเทศของโรงเรียน   
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน  
 
  2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน (2 คะแนน)  
  ผลจากกระบวนการบริหารที่มีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาระดับชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และการ
บริหาร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับ ภาระงาน มีกระบวนการท างานแบบร่วมมือกันของทุกฝ่าย องค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้
เกิดผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานต่าง ๆ น ามาปรับปรุงการ ท างาน การปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้หลักการบริหารแบบส่วนร่วม ท าให้สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม เวลา ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา จากผลตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อ
การบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร  ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.50 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปได้ว่า โรงเรียน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
 
  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ (2 คะแนน)  
  โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา คุณภาพ
การจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพไปใช้  มีการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามวงจร
คุณภาพ ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการด าเนินการประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษา อย่าง
เป็นระบบ มีผลการด าเนินงานที่สะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
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บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา โดยการท างานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา สะท้อนได้จากกิจกรรมดังนี้  
   2.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของ
สถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษาของ
สถานศึกษา การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ถือเป็นภาพสะท้อนความร่วมมือน
การบริหารถานศึกษาอย่างชัดเจน  
   2.2.2  โรงเรียนมีแผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา โดยก าหนดเป็นแผน
ระยะยาว 3 – 5 ปีมีการก าหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ หลักใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ มีการติดตามผลการด าเนินการตามแผน และสรุปประเมินผลตามรอบปี 
โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ใช้แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2560-2563 และมีการด าเนินการวาง
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2564-2567 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกอย่างอย่าง
ต่อเนื่อง  
    2.2.3. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยก าหนด
กิจกรรม โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และก าหนด
ปฏิทินการด าเนินงาน   
    2.2.4.  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาอย่างชัดเจน ก ากับติดตามการใช้งบประมาณในการด าเนินงาน มีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
จากงานแผนงานและนโยบาย ผ่านการตรวจสอบการด าเนินงาน และประเมินจากรายงานผลการด านเนิน
กิจกรรม โครงการ  
    2.2.5. โรงเรียนโดยงานแผนและนโยบายกานศึกษา ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และรายผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน ความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
ของโครงการทั้งหมด  
 
  2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย (2 คะแนน)  
  โรงเรียนมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพโดยสะท้อน
ได้จาก  จากการด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษา มีผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้  
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    2.3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ให้มี
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
ท าให้เกิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ได้แก่หลักสูตร ทวิศึกษา เรียนร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจ Shopping list นักเรียน ชุมชน โรงเรียน
และ สังคม มีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับยอดเยี่ยม   
   -  ครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ เพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้รองรับการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เช่น ช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook Live, 
Google Meet, ZOOM, Line Video Call, Deep หรือสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่าน Google Site 
เป็นต้น   
   - ครูร้อยละ 100 มีการใช้สื่อ DLIT,DLTV โดยมีการใช้เชิงบูรณาการ และมีการระบุการใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  KKU Smart Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   - นักเรียนได้รับการคัดกรอง ผ่านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน ร้อยละ 100 จากครูที่ปรึกษา    
   - นักเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายที่
โครงการได้ต้ังไว้ และการด าเนินโครงการประสิทธิภาพ  
    2.3.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และชุมชน เช่น หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย  นักเรียนร้อยละ 100 เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน และมีการบริการแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ชุมชน โรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ และหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลนางแดด, องค์การบริหารส่วนต าบลนางแดด, องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู, 
ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอหนองบัวแดง, ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ, และอ าเภอหนองบัวแดง, 
มูลนิธิศุภนิมิต เป็นต้น  
 
  2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ (3 คะแนน)   
  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน โดยได้มีการด าเนินการจาก มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม ตามตัวชี้วัดดังนี้  
   2.4.1 โรงเรียนจัดวางอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล การท างานของบุคลากรมีการ
วางแผนการท างานเป็นทีม โดยยึดค่านิยมองค์กร คือ เทิดทูนสถาบัน น าการเปลี่ยนแปลง มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิต
สาธารณะ ส่งผลให้การประเมินวิทยฐานะของครูสูงขึ้น ในทุก ๆ ปีการศึกษา โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการกลั่นกรองผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม
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เกณฑ์ ว.21 มีการตรวจสอบติดตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบ  
    2.4.2  โรงเรียนได้เตรียมผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถด้วย
กระบวนการดังนี ้  
            - จัดปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ที่จ าเป็น พร้อมทั้งประเมินบุคลากรใหม่  
            - ออกแบบระบบการเรียนรู้และพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหม่ๆ ที่จ าเป็นให้บุคลากรในโรงเรียน  
            2.4.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและคุณภาพของครูตามที่องค์กรวิชาชีพ ท าให้การพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
   - มาตรความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครูได้ทราบข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องมีอย่างเพียงพอ  
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน ครูได้ทราบถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ การแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางานได้เหมาะสม  
   - มาตรฐานการปฏิบัติตน ครูทราบแบบแผนในการปฏิบัติตนท าให้สามารถปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตามวิชาชีพ 
   - ครูน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง มาปรับใช้ในการออกแบบและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ การออกแบบนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ,การ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูต้ามแนว Coding, การออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง,
การออกแบบการเรียนรู้วิชา IS, ครูมีการสร้างองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC (ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ) โดยมีการจัดทั้งรูปแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน และตามความเหมาะสม 
และที่ส าคัญครูร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม PLC ของโรงเรียน ที่จัดขึ้นอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หลัง
เลิกเรียน โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนก าหนดให้วันจันทร์เป็นวัน PLC ของคณะครูทั้งโรงเรียน  
    2.4.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีค่านิยมและแสดงออกถึงความส านึกในความเป็นครูและคน
ของพระราชา ร่วมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมเผยแพร่ และเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ร่วมกับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลากหลาย  
   2.4.5 ครูมีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม หรือปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
หรือวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  และครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการเรียน   
   2.4.6) ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีรายงานผลการปฏิบัติงานและผลประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report) ทุกภาคเรียน   
 

  2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
(3 คะแนน)   
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  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย โดย
สอดคล้อง กับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการที่เน้น คุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
โดยบรรจุโครงการพัฒนาอาคารและสถานที่ โดยมีการประชุมบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อสะท้อนปัญหาด้านการใช้
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์รอบ ๆ โรงเรียนในปีที่ผ่านมาน าไปสู่การวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ านักเรียน สร้างอาคารจอด
รถส าหรับนักเรียน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารฝึกงาน 1 หลัง รวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า น้ าประปา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโรงเรียน   
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 งานพัฒนาอาคารสถานที่ได้ร่วมกันจัดสถานที่
ให้รองรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จัดเตรียมจุดล้างมือครอบคลุมทุกพื้นนที่ ทุกอาคารเรียน 
บริการน้ ายาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นบริเวณจุดสัมผัสของนักเรียน   
  ออกแบบกิจกรรมให้ทุกคนมี่ส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่ให้พร้อมและตอบสนองต่อการใช้งาน 
ในรูปแบบกิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ เวรประจ าวันในห้องเรียน โดยมีการจัดประกวดห้องเรียนสะอาดและ
ประกาศระดับคะแนนของแต่ละห้องเรียนหน้าเสาธงทุกสัปดาห์ ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ (3 คะแนน) 
   จากการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เหมาะสมตามระดับชั้น และนักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านเทคโนลีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
  การจัดโครงการโครงการพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมต่อการใช้งาน  
  มีระบบสารเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือ/การ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศผล
การประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ต่อเนื่อง 3 ปี มีการการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรวบรวมสารสนเทศไว้ในโปรแกรม SGS, DMC, SMSS, 
CCT, Google for Education, EMIS, เว็บไซต์โรงเรียน www.npwr.ac.th และเอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียน ทั้งนี้ครูร้อยละ 100  มีทักษะความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศส าคัญ ระบบ SMSS ใน
ด้านการสื่อสารข้อมูลองค์กร  และครูผู้บริหาร ร้อยละ 100  สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่าน
ระบบ  Google for Education, Google Drive File Stream  ได้ มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ 
Line Application เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงานข้อราชการต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการสื่อสารกับนักเรียน
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ระหว่างนักเรียนกับครูประจ าช้ันในทุก ๆ ระดับช้ัน  
 

3. จุดเด่น  
 
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ 
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย การบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการจัดวางตัวบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา  
  2. ผลการด าเนินการพัฒนา ส่งผลให้โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการบริหารงาน
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
  3. ครูและบุคลากรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) ทุกภาคเรียน เพื่อประเมินตนเอง และนอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพ  
  4. ครูมีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรม หรือความบกพร่องต่าง  ๆ ในชั้นเรียน 
หรือวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  และครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการเรียน  
  5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา จากผลตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร  ประจ าปี
การศึกษา 2563 พบว่า มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.50 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
  6. ครูมีการสร้างองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) 
โดยมีการจัดทั้งรูปแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน และตามความเหมาะสม และที่ส าคัญครูร้อยละ 
100 เข้าร่วมกิจกรรม PLC ของโรงเรียน ที่จัดขึ้นอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หลังเลิกเรียน โดยในปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนก าหนดให้วันจันทร์เป็นวัน PLC ของคณะครูทั้งโรงเรียน  
  7. ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ฉุกเฉิน จากปีการศึกษาที่ผ่านมา ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะท้อนผลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผน
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนด าเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี ครู บุคลากร พัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้ในการด าเนินงาน การเรียนการสอน ได้อย่างหลากหลาย  
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4. จุดควรพัฒนำ  
 
  1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ   
  2) ส่งเสริม พัฒนา เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการแจ้งปัญหาให้รวดเร็วทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าถึง ระบบอย่างมีคุณภาพ   
  3) การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้าน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
  4) ควรส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ ในชุมชนรอบข้างให้หลากหลายมากขึ้น  
  5) ควรวางแผนในการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักการ PLC (Professional Learning 
Community) อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
  6) ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เช่น การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาทางวิชาการ การ
พัฒนานวัตกรรมการสอน เป็นต้น 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับคณุภำพ : ยอดเยี่ยม                                                                                                                                  

1. กระบวนกำรพัฒนำ    
 
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่ของการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีการวาง แผนการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีคุณธรรม และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 
มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้  
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   1.1 จัดกำรเรียนรู้ที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริ ง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน  
 ในกำรด ำเนินชีวิต  
      หลักสูตรคือเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อใช้เป็นแนวทางหลัก
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงานและ
ความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และทันต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาสู่การเรียนการสอนในยุค
ศตวรรษที่  21  อย่างเต็มรูปแบบเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงถึงประซาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการ  
บูรณาการการจัดการเรียนรู้เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สวนพฤกษศาสตร์  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และน าไปจัดท ารายวิชา
รวมถึงหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับ
หลักสูตรที่ให้ทันการเปลี่ยนแปลงเสมอ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน เช่น จัดหลักสูตรวิชาความถนัดและความสนใจ Shopping list ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, จัดให้มี
หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ, การเรียนการสอนวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
(Independent Study : IS), การจัดการเรียนการสอน STEM Education, เป็นต้น  
  และจากช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การสอนโดยผ่าน แอพพลิเคช่ัน (Application) ได้แก่ Google Classroom, Google 
Meet ,Zoom , Microsoft Teams , Google Forms ( a Testing and Assessmentmechanism) , 
Jamboard ( An Interactive Whiteboard) , Quizizz ( Online game and homework facility to assist 
learning in and online environment with assessment and feedback facilities) , Classcraft 
(Anonline Game environment to stimulate and engage students),Kahoot (การเรียนรู้แบบเกมส์ 
ถามตอบ), Facebook live ส าหรับถ่ายทอดสดการสอน หรือ Line Video Call เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่าง
ครูกับนักเรียน ครูมีการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ผ่าน Google Site เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียน
สามารถเข้าถึงได ้ 
  โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ การช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มี
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์ เช่น การสอนซ่อมเสริม การติดตามผลการเรียนจากครูที่ปรึกษา เป็นต้น  
  ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ คิดผลงานที่สร้างสรรค์ น าไปใช้
ในจริงใช้ทักษะการน าเสนอผลงานและการใช้เทคโนโลยีมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกของผู้เรียน การแสดง
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ความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รักการอ่าน แสวงหาความรู้เชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม อีกทั้งโรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้และอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม การก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานเรื่องหลักสูตร และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  1.2 กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการศึกษาหาข้อมูล มีโครงการพัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบ
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถรองรับเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนักเรียน ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
มีกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การสืบค้นข้อมูล การน าเสนอผลงาน กิจกรรมเกม การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทางออนไลน์ และการส่งงานทาง
ออนไลน์ รวมทั้งมารยาทในการเรียนonline (Online Class Ettiquete) ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนตามธรรมชาติเช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แปลงเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ และการใช้แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาต่างประเทศ ห้องภาษาไทย ห้องสังคมศึกษา ห้องพระพุทธศาสนา 
ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมถึงห้องสมุดโรงเรียน  
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง 
เกิดทักษะและสามารถน าประสบการณ์ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน,ศึกษาดูงานตามโอกาสต่าง ๆ ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนต่าง 
หรือ วัดในชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้ด าเนินงานก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเรื่องการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
และน าผลไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  1.3 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  
   สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นให้ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก สร้าง
บรรยากาศในการเรียนที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และผู้เรียน ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การคิดลงมือปฏิบัติ และสะท้อนผลกับครูผู้สอนอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถออกแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจ เช่น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
เช่น การเลือกชุมนุม การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายตามความสนใจ รวมไปถึงผู้เรียนยังได้ น าเสนอผลงานในรูปแบบ
ที่ตนเองได้คิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอนด้วยและในส่วน
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้จากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) ในช่วง
สถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เช่น บรรยากาศการเรียนรู้
ของ 
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ผู้เรียนในการตอบค าถามของผู้ครูผู้สอนอย่างตั้งใจ ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้สอนได้สร้างบรรยากาศในการสอนที่
น่าสนใจส่งผลท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจพร้อมที่จะเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้มากที่สุด โดยมีการ
ด าเนินงานก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ด ี  
  1.4 กำรตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน   
  โรงเรียนมีระบบประเมินผู้เรียนรายบุคคลจาก ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีขั้ นตอน โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ ใบงาน และรายงาน ส่วนวิธีการวัดและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้อง กับตัวชี้วัด ซึ่งใช้เกณฑ์ในการวัด
และประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ มีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ที่สอดคล้องตัวชี้วัด การประเมินตามสภาพจริง
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยใช้วิธีที่หลากลาย เช่น การแจ้งคะแนนในชั้นเรียน การประเมินผล กิจกรรม
พบผู้ปกครองเพื่อให้สะท้อนการเรียนและพฤติกรรมให้ครูผู้สอนทราบถึงความถนัดและ ความสนใจของผู้เรียน
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสนับสนุนให้ครูจัดการ เรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงผู้เรียนได้ทราบถึงศักยภาพของตนเองและน าผลที่ ทราบไปปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการแจ้งผลการประเมินร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันการพัฒนาผู้เรี ยน และได้
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา นักเรียนสามารถตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล และโรงเรียนมีระบบ ทั้งนีค้รูผู้สอนยังได้ท า
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนด้วย อีกทั้งโรงเรียนยังมีระบบ การรับรองผลการเรียนของแต่
ละระดับชั้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าระดับชั้นนการตรวจสอบผลคะแนน ผลสอบ ผลการตัดสินผล
การเรียน ผ่านการตรวจ ปพ.5 ในทุกรายวิชา เพื่อลดความผิดพลาด ความคบาดเคลื่อนของคะแนน และ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนักเรียน โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการด าเนินงาน
ก ากับ นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ จากหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล และหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน และน าผล ไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

  1.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้   
  โรงเรียน ได้จัดให้มีการประเมินครูผู้สอนจากนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ โดยระบบประเมินผลงานประกันคุณภาพภายใน กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้
ครูผู้สอนได้รับทราบถึงผลการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ และ
ด าเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้งมีการส่งเสริมให้ครูได้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) การศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) 
นวัตกรรม การสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มี บรรยากาศการท างานและรับผิดชอบร่วมกันระหว่างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Sharing) และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Reflection) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการ
สอนหรือการ จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีโอกาสได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านนั้นส าคัญที่สุด ซึ่งชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพอันมีแนวทางการจัดการ



  40 

เรียนรู้แบบบูรณาการ มีภาคีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งกับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขจพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานสากล รวมถึงเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมังคลาภิเษก มีการด าเนินงานก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ และน าผลไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน  

 

 
       จากผลการด าเนินการในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมินตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 
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  2.1 กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ (5 คะแนน) 

   โรงเรียน มีผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยครูร้อยละ 100.00 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริงโดยสถานศึกษาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาขึ้น ประกอบด้วยหลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 1 หลักสูตร โดย
หลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม มี
นักเรียนในหลักสูตรทั้งหมด 298 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด  
  และหลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีทั้งหมด 3 หลักสูต คือ 
หลักสูตร ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน หลักสูตรทั่วไป (ตามความถนัดและความ
สนใจ Shopping list) จ านวน 2 ห้องเรียน และหลักสูตรทวิศึกษา ช่างเชื่อมโลหะ 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 
2563 มีจ านวนผู้เรียนดังต่อไปนี ้  
 

ตำรำง  แสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละหลักสูตรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรสถำนศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

(คน) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

(คน) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

(คน) 
1.หลักสูตรห้องเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

27 25 29 

2.หลักสูตรทั่วไป (ตามความถนัด
และความสนใจ Shopping list) 

69 47 53 

3.หลักสูตรทวิศึกษา ช่างเชื่อม
โลหะ 

- - 8 

  จากข้อมูลข้างต้นเป็นการรายงานจ านวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรของระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและ
ตอนปลาย จากหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้จัดท าหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการ เรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้จริง และ ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม   
  ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระฯ ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ค่ายวิชาการต่าง ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิ ตประจ าวันได้ 
โรงเรียนมีวิธีสอนอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น วิธีสอนใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) วิธีสอน
แบบเน้นทักษะปฏิบัติ (Skill- based Teaching and Learning) วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการสืบเสาะ 
(Inquiry-based) วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-based) วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการ
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คิด (Thinking-based) และในด้านนวัตกรรมการสอน/การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้น ได้ท าการสอนที่เน้นกระบวนการทางการคิดเพื่อแก้ปัญหา ด้วย Coding ทั้งรูปแบบ Un-plug 
และ รูปแบบใช้คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เสริมสร้างทักษะนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมม,โครงงาน   
  โรงเรียนสนับสนุนกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทฤษฎี หลักการ แนวทางการ
สอน  การน านวัตกรรมจากภาคทฤษฎีน าสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
บูรณาการกันอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ  
  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรียนรู้ต่อยอดงานบนฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D-Innovation) นวัตกรรม
การ สอน 7 ขั้นของการบูรณาการสะเต็มศึกษาการสืบเสาะความรู้ในบริบท (STEM Education, teaching 
approach as inquiry in context (Sutaphan and Yuenyong, 2019) อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และ เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student centered-approach) เพื่อให้
ผู้เรียนได้สรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ ด ารงชีวิตประจ าวันได ้  
  ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน แผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด มีการบันทึกหลักงานสอนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
  ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 
  2.2 กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้   
  ผลจากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนร้อยละ 100.00 ใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการน านวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีโอกาสได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากการใช้สื่อ เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) ซึ่งครูและผู้เรียนมีความพร้อมและ
สามารถจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ (online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้อย่าง
ชาญฉลาด (Smart Learning) นอกจากนี้ยังมีการใช้แหล่งการ เรียนรู้ภายใน เช่นห้องสมุดและในปีการศึกษา 
2563 จ านวนผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นดังนี ้ 
 

ตำรำง  แสดงจ านวนครั้งของนักเรียนที่เข้าไปใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 

จ ำนวนครั้งผูเ้รียนที่ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน (ครั้ง) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
262 166 330 268 216 225 
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นอกจากนี้มีห้องภาษาต่างประเทศ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องทัศนศิลป์ ห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพระพุทธศาสนา หอวัฒนธรรม สวนพฤกษศาสตร์ แปลงเกษตร ห้องภาษาไทย ห้อง
สังคม ที่เป็นแหล่งให้ ความรู้กับผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีแหล่งการเรียนรู้ภายนอกต่าง ๆ รวมถึงการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ จัดการเรียนรู้ โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น เช่น ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เชิญบุคลากรหรือ หน่วยงานภายนอกสถานศึกษามาให้
ความรู้ เพิ่มเติมแก่ครูบุคลากรและผู้ เรียนในการท ากิจกรรมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าแนะแนวนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ข้อมูลข้างต้นจัดเป็น
การใช้สื่อเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนสามารถแสวง หา 
ความรู้ได้เต็มตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information and 
Communication Technology (ICT)) ที่หลากหลายได้เป็นอย่าง ยอดเยี่ยม 

  2.3 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก (5 คะแนน)    
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดย ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและปฏิบัติ 
รวมทั้งมีโอกาสใน การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ เช่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กฎกติกาในชั้นเรียนร่วมกัน กับครูผู้สอน และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเรียน เลือกเรียนชุมนุมหรือสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ตาม ความสนใจ รวมทั้งสภาพบรรยากาศในการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียน 
(onsite และแบบออนไลน์ (online) ที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน การเรียน การตอบค าถาม โดยครูผู้สอน
สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้น่าสนใจท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ 
และเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) เห็นคุณค่าของการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ครูที่เตรียมมาอย่างสร้างสรรค์องค์ความรู้ร่วมกัน โดยถือว่าทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน/ ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ ครูเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการตอบแบบสอบถาม ที่ด าเนินการโดย
งานประกันคุณภาพภายใน กลุ่มบริหารวิชาการ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลสะท้อนการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจร้อยละ 89.00 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม    

ตำรำง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  
  ประเมินโดยนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีการศึกษา 2563 

ประเดน็กำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

1.ครทู่านนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ 4.52 90.38 ยอดเยี่ยม 
2. ครูใช้สื่อ ICT  ที่ทันสมัย 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 
3. ครูใช้ค าถาม  กระตุ้นนักเรียน  ให้ใฝรู่้ใฝ่เรียน 4.50 89.95 ยอดเยี่ยม 
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ประเดน็กำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

4. ครูประยุกตส์าระที่สอนได้ทนัการเปลี่ยนแปลงกับภาวะสังคมโลกในปัจจุบัน 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่ม  สร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์ 4.47 89.44 ยอดเยีย่ม 
6.ครยูอมรับความคิดเห็นของนักเรียน 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 
7.ครจูัดกจิกรรมให้นักเรียนท างานร่วมกันทั้งกลุ่มและรายบุคคล  4.43 88.66 ยอดเยี่ยม 
8.ครจูัดกจิกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้า่ง ๆ 4.43 88.66 ยอดเยี่ยม 
9.ครใูห้โอกาสนักเรียนในการซักถามปัญหา 4.47 89.46 ยอดเยี่ยม 
10.ครูให้ความสนใจนักเรียนทั่วถึงทุกคนในขณะสอน 4.44 88.70 ยอดเยี่ยม 
11.ครูให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเรียนแก่นักเรียนทุกคน 4.43 88.66 ยอดเยี่ยม 
12.นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า 4.39 87.82 ยอดเยี่ยม 
13.นักเรียนมีสว่นร่วมในการวัดและประเมินผล 4.39 87.82 ยอดเยี่ยม 
14.ครูประเมินผลการเรียนอยา่งยุติธรรม  ตามสภาพจริง 4.49 89.76 ยอดเยี่ยม 
15.ครูเข้าสอนและออกตรงเวลา 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ยรวม 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 
   
  2.4 กำรตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน (5 คะแนน)  
  ผลการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประกอบการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน ครูมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่รอบด้าน  เหมาะกับผู้เรียนที่หลากหลาย มีการออกแบบแบบ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และมีการตรวจสอบผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้า
งานวัดผลประเมินผล หัวหน้าวิชาการ และผู้อ านวยการตามล าดับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบวัด
ประเมินผล และน าผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น มีการประเมินตามสภาพจริงเลือกใช้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและมีผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้มีการให้ค าแนะน าด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีการใช้แบบวัดผลประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเข้ามามีส่วนในการตัดสินผลการเรียน 
เช่น การใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ของนักเรียน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้การวัดประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสม แจ้งผลการเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
เพื่อที่นักเรียนจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ครูทุกคนมีการ
สอนเสริมส าหรับนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามความเหมาะสม และมีการส่งเสริมส าหรับ
นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและต้องการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม  การ
ด าเนินการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 



  45 

  2.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้   
  ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูได้รับ
การนิเทศ เยี่ยมชม การสอน จากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับ
ค าแนะน าจากการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ ซึ่งท าให้ครูผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอน วิธีการ สอน จัดหาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง
หาเกมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความสนใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จากระบบการพัฒนาของสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษา มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ โดยใช้หลักการ PLC (Professional Learning Community) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การจัด
ให้มี ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ของโรงเรียน ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของกลุ่มงาน ซึ่งให้ครูผู้สอนมีการศึกษาชั้นเรียนร่วมกัน มีการประชุมสะท้อนผลการจัด
กิจกรรมการ เรียนรู้ร่วมกันทั้งในกลุ่มสาระฯ และจากกลุ่มสาระฯ อื่น ๆ รวมทั้งผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
สะท้อนผลการจัดการ เรียนรู้ โดยการสะท้อนผลงานผู้เรียนเพื่อให้ครูน าไปปรับปรุงแผนการเรียนรู้ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อน าไปพัฒนาและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป 

3. จุดเด่น  
 
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามศักยภาพ
ของตนเอง และมีการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยครูแนะน าชี้แนะ
เป็นรายบุคคล มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุก
คน และกิจกรรมที่ช่วย มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์  
  2. นักเรียนประเมินความพึงพอใจ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในด้านต่าง 
ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 89.00 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม    
  3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ น ามาใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน าสารสนเทศ
มาออกแบบการเรียนรู้โดยการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
  4. ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในทุกภาคเรียน
คิดเป็น ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
  5. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน และน าหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวมาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยแผนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด มีการบันทึกหลักงานสอนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
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  6. ครูมีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ครูทุกคนมีการสอนเสริมส าหรับนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามความเหมาะสม และมีการส่งเสริมส าหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถและต้องการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม  
  7. ครูมีการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และชั่วโมงอื่น ๆ 
ตามกลุ่มสาระ กลุ่มงาน เห็นถึงปัญหา เพื่อน าปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วางแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  หรือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 
    
  1.การมีการทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศกึษาและกิจกรรมเสริมหลักสตูร จาก 3 ปีทีใ่ชใ้นกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างรอบด้าน เพื่อน ามา พัฒนาในดา้นการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใหผู้้เรียนมี
ความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
  2. ควรน าผลการนิเทศการสอนไปสะท้อนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการท างานที่ผ่านมาเป็นมี
การนิเทศการเรียนการสอนในครูบางกลุ่มยังไม่ได้สะท้อนให้ครอบคลุมครูผู้สอนทุกคน เพื่อพัฒนากระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบงานนิเทศภายในให้มี 
กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน และสร้างสรรค์มากขึ้น  
  3. ควรศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการสอนที่จัดเป็น
แนวทาง ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้การศึกษาเรียนรู้วิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นฐานของงาน
วิชาการที่ผ่านมา เช่น Lesson Study,IS และแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การถอดแบบ 
บทเรียนความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นแนวทางหรือต้นแบบ (Approach or Model) ใน
การ ผลิตผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและนวัตกรยคุดิจิทัลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  
  4. ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในปัญหาเรื่องกระบวนการเรียนการ
สอน รวมถึงพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน และ
มีรูปแบบที่ เหมาะสมกับผู้เรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 1. สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวม อยู่ในระดับคุณภำพ ระดับยอดเยี่ยม   
 2. สรุปผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียน จ ำแนกตำมรำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     
  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาตามประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวน 3 มาตรฐาน มีผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ยอดเยี่ยม  
     

มำตรฐำน ผลกำรประเมนิ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
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ตำรำง  สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของ 
          โรงเรยีนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  60 49.61 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 5 2.60 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี 1.2 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ 
               แต่ละระดับชั้น 

5 2.51 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี 1.3 มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 5 3.30 ดี 
ตัวบ่งชี 1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน  
              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

5 4.86 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี 1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 4.43 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5 4.35 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 2.86 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี 1.8 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  5 4.74 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.9 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  5 4.96 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.10 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   5 5 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.11 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 5 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 1.12 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 5 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 15 15 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2 2 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2 2 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
              และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2 2 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3 3 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3 3 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 3 3 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 25 25 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน    
              ชีวิตได้ 

5 5 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 5 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 5 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 5 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ 5 5 ยอดเยี่ยม 

รวม 100 89.61 ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 3 
สรุป แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

 
3.1 สรุปผลในภำพรวม                                                                                                        
                                                                                                
  จากกระบวนการพัฒนาที่โรงเรียนด าเนินการด้วยวิธีการหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ประเมิน ตนเองของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 

1. ด้ำนคณุภำพของผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1. นักเรียนทีมี่ผลการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียนสื่อความระดับ ดีเยี่ยม 
รายวิชาพื้นฐาน  ร้อยละ 95.44  จากผลการ
ประเมินพบว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

2. นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการ
น าความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม 
แนวความคิด ใหม่ ๆ สามารถสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
ปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แลว้น ามาใช้ในการ 
มีการเผยแพรอ่ย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจดั
นิทรรศการแสดงผลงาน รายวิชา IS  

3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ประเภท สื่อดิจิทลั ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ จากการเข้าร่วม
ประกวดในโครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานต้น
สังกัด  

4. นักเรียนมทัีกษะความสามารถในการเข้าถึงส่ือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สะท้อนจาก
การเข้าร่วมการเรียนการสอน ในรูปแบบ
ออนไลน์   

5. นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นทีจ่ะพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนได้
ผ่านการสอบธรรมสนามหลวง ในระดับ ตรี 
โทร และเอก รวม 420 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.54 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนรอ้ย
ละ 100 มีสมุดบันทึกความดีของตนเอง และ
มีสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

1. การพัฒนาเชิงรุกด้านทักษะการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสาร ให้ชัดเจน มีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการพัฒนาเป็น
รายป ี  

2. ปรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มข้น
และประเมินผลการพัฒนานักเรียนอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย รวมถึงพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาที่ 2 คือภาษา จีน เปิดเวทีให้นักเรียนได้
มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษามากขึ้น มีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
พัฒนาเป็นรายปี  

3. ทบทวนการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6  สู่สากล ซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียน
ด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ให้มี
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติมีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้น โดยต้อง
อาศัยการระดมความคิดของบุคลากรและ
ผู้บริหารเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
ร่วมกันด าเนินกิจกรรม และมีการนิเทศ ก ากับ
ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม โครงการ
ดังกล่าว อย่างชัดเจน  

4. เพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอน
ด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ 
รายวิชาพื้นฐานที่มีระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป
ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 99.28  ผล
การประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

6. นักเรียน โดยนางสาวธัญชนก ทิพโชติ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ได้รับคัดเลือก
ให้รับรางวัล วัฒนคุณาธร รางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท
เด็กและเยาวชน ประจ าปี 2563 จาก
กระทรวงวัฒนธรรมประจ าปี และนักเรียนวง
โปงลางต้นน้ าซี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การ
ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงาน
มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ สะท้อนให้เหน็ว่าในด้าน
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มี
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

7. นักเรียนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกัน
และกันภายใต้กรอบประชาธิปไตย สะท้อนได้
จากนักเรียนร้อยละ 100 เขา้ร่วมกิจกรรมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรยีน
มีความเปิดกว้างและ นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามตัวบ่งชี้ มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

8. นักเรียนมพัีฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโต
ตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
การ เจริญเติบโตตามวัยของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  

9. ในภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) นักเรียนให้ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยในภาวะการแพร่ระบาด 
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่าง
เคร่งครัด และมีจิตใจที่เข้มแข็งไร้ภาวะเครียด
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาด  

ส่งเสริมการพฒันาทักษะความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด 
ค านวณบนพืน้ฐานของจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ  

5. ส่งเสริมการพฒันาทักษะความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เน้นทักษะการคิด
ขัน้สูงบน คิดอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้าน 
Coding   

6. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ก ากับติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร 
และ มส และกระตุ้นนักเรียนและครูผู้สอนให้
มีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด  

7. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะ ความคดิสร้างสรรค์ ค้นหาความถนัด
ความสามารถ ของตนเองทางด้านศิลปะ มี
สุนทรียะ และศิลปะนิสัย อยา่งต่อเนื่อง   

8. พัฒนาแพลตฟอร์ม ช่องทางในการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เน้นการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่มีอยู่
อย่างจ ากัดของนักเรียน ให้สามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึง  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
10. นายกรวุฒิ ขุนม่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 ผ่านการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ในระดับจังหวัด และรับการ
ประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด   

 
 
2.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม มกีารจัดโครงสร้าง

องค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมทรัพยากร
ต่าง ๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย การ
บริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
มีการจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน การ
ปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล สง่ผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

2. มีการบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียน รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธภิาพ ครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

3. ครูและบุคลากรตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีการจัดท า
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) ทุกภาค
เรียน น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ
ตนให้มีประสิทธิภาพ 

4. ครูมีกระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพือ่แก้ไข
พฤติกรรม หรอืความบกพร่องต่างในชั้นเรียน 
หรือวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน ครูร้อยละ 100 
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
และครูร้อยละ 100 มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ทางการเรียน  

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
ยั่งยืน โดยมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอยา่งมีคุณภาพ  

2. ส่งเสริม พัฒนา เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมี คุณภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
สารสนเทศออนไลน์ในการแจ้งปัญหาให้
รวดเร็วทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึง ระบบ
อย่างมีคุณภาพ  

3. การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูล
สารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้บริหาร คร ูและผู้เรียนมีความก้าวหน้าจาก
พื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

4. ควรส่งเสริมใหม้ีการใช้แหล่งการเรียนรู้ ใน
ชุมชนรอบข้างให้หลากหลายมากขึ้น 

5. ควรวางแผนในการใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยหลักการ PLC (Professional 
Learning Community) อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 

6. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เชน่ 
การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาทางวิชาการ 
การพัฒนานวัตกรรมการสอน เป็นต้น 
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5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารการจัดการศึกษา จากผลตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการบริหารจัดการ
ตามโครงสร้างองค์กร  ประจ าปีการศึกษา 
2563 พบว่า มรีะดับความพึงพอใจร้อยละ 
88.50 ระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 

6. ครูมีการสร้างองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบ PLC ครูร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม PLC ของโรงเรียน ที่จัดขึ้นอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หลังเลิกเรียน  

7. ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์
ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะท้อนผลการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ วางแผนรับมือ
ด าเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคได้
เป็นอย่างดี ครู บุคลากร พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร มาใชใ้นการด าเนินงาน 
การเรียนการสอน ได้อย่างหลากหลาย 

 

 
 
3. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาหลากหลาย 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง และมีการจัดการเรียน
การสอนส าหรบันักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษโดยครูแนะน าชี้แนะเป็น
รายบุคคล มแีผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน และกิจกรรมที่
ช่วย มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มผีล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์

2. นักเรียนประเมินความพึงพอใจ ในด้านการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรียนในด้าน

1. การมีการทบทวนเก่ียวกับหลักสูตร
สถานศึกษาและกิจกรรมเสรมิหลักสูตร จาก 
3 ปีทีใ่ชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
รอบด้าน เพื่อน ามา พัฒนาในด้านการ
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนมีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)  

2. ควรน าผลการนิเทศการสอนไปสะท้อน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการท างาน
ที่ผ่านมาเป็นมีการนิเทศการเรียนการสอนใน
ครูบางกลุ่มยังไม่ได้สะท้อนใหค้รอบคลุม
ครูผู้สอนทุกคน เพื่อพัฒนากระบวนการ 
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ต่าง ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 
89.00 ระดับคณุภาพยอดเยี่ยม   

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
น ามาใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และสามารถน าสารสนเทศมา
ออกแบบการเรียนรู้โดยการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคต ิ
สมรรถนะส าคญัและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร   

4. ครูมีการท าวิจยัในชั้นเรียนมีการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ใน
ทุกภาคเรียนคิดเป็น ร้อยละ 100 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม   

5. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ท้องถิน่และเหมาะสม
กับผู้เรียน และน าหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวมา
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบันทกึ
หลักงานสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์ใช้ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

6. ครูทุกคนมีการสอนเสริมส าหรับนักเรียนทีม่ี
ผลการประเมนิไม่ผ่านเกณฑต์ามความ
เหมาะสม และมีการส่งเสริมส าหรับนักเรียนที่
มีความรู้ความสามารถและตอ้งการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 

7. ครูมีการจัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และ
ชั่วโมงอ่ืน ๆ ตามกลุ่มสาระ กลุ่มงาน เห็นถึง
ปัญหา เพื่อน าปัญหาการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน  วางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
หรือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน   

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
งานนิเทศภายในให้มี กระบวนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และสร้างสรรค์มากขึ้น 

3. ควรศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการสอนที่
จัดเป็นแนวทาง ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ภายใต้การศกึษาเรียนรู้วิจัยและ
พัฒนา (R&D) เป็นฐานของงานวิชาการที่
ผ่านมา เช่น Lesson Study,IS และแต่ละ
กลุ่มสาระฯ รวมถึงกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
การถอดแบบ บทเรียนความส าเร็จของการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นแนวทางหรือ
ต้นแบบ (Approach or Model) ในการ 
ผลิตผู้เรียนทีม่ีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
นวัตกรรมและนวัตกรยุคดิจิทัลสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก  

4. ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในปัญหาเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรม
ของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน 
และมีรูปแบบที่ เหมาะสมกบัผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.2 แนวทำงกำรพัฒนำในปีต่อไป          
     
  เพื่อให้นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก บรรลุส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มีแนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ดังนี้ 
  1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษามีการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนครบ 3 ปีการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเหมาะกับนักเรียนควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง ในปีการศึกษา 2564 
  2) วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2567 สู่แนวทาง
การปฏิบัติ เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินงานได้อย่างมีเป้าหมาย และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าว   
   3) ส่งเสริมการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โรงเรียนมีนโยบายบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีผลด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) มาพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานสากล พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการสื่อสาร 
   
3.3 ควำมต้องกำรและกำรชว่ยเหลือ 
 
  ด้วยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ก าหนดวิสัยทัศน์ “ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” และจากผลการประเมินต้นเองในข้างต้น เพื่อพัฒนาให้โรงเรียน
สามารถบรรลตุามวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงต้องการความช่วยเหลือดังนี้ 
  1. การสนับสนนุจากองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษาระดับที่สูงกว่า ชุมชน เป็นทีป่รึกษาและ
บริการด้านองค์ความรู้ ในด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
เทคโนโลย ีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง 
  2. ต้องการอุปกรณ์ เครื่องมอื ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนา
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนท าได้เต็มตามศักยภาพมากขึ้น 
  3. ต้องการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ ให้สามารถรองรับการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียนได้เต็มศักยภาพ ให้พอเพียงและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2563 : 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2563 : 56 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

 

ท่ี รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอภิวัฒน์  สมค าพี่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. นางล าดวน  เสนาหาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 พันต ารวจโท ถาวร โคตรชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชวัลวิทย์  บ ารุงเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางหนูคิด  ยากลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายค าปัน   วังหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายจรูญ  ชัยอาวุธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางระบาย  ชานนท์เมือง ผู้แทนผู้ปกครอง 
9. นายบุญมี    ธนาไสย์ ผู้แทนครู 
10. นายบัวลี   ยศรุ่งเรือง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
11. นางหนูปัน   สุภาพร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. นายเสกสรร  ภูสีน  า ผู้แทนศิษย์เก่า 
13. พระครูอินทธรรมธัช ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
14. พระครูกิตติวรรณาภรณ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
15. นายภัทราวุธ สิมช้า กรรมการและเลขานุการ 
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ประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
เร่ือง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

    ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาทั งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอกท่ี
สะท้อนสภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน และระดับการศึกษาขั นพื นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และจากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกนั
คุณภาพระดับการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั น
พื นฐานท่ีกระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตาม
บริบท โดยสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 
โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
จึงก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  
                 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานและ
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี   

                                   

     ประกาศ ณ วันท่ี  27  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2563 
 
                                                                  ลงช่ือ       
                                       ( นายอภิวัฒน์  สมค าพี่ )  
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
 
        ลงช่ือ  
 

 
 

 

                (นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญพร)                                                                      
ผู้อ านวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี  
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

 
  การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศึกษานารี มีแนวคิด
ว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถ สะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั งแต่ระดับ สถานศึกษา ระดับ
มาตรฐาน ระดับตัวบ่งชี  การก าหนดมาตรฐานเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
คุณภาพของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี   
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลา
ภิเษกม ี3 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี  มีคะแนนรวมจ านวน 100 คะแนน ซึง่เป็นคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา 
นอกจากนี ยังมีคะแนน เต็มระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ่งชี ตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของ
ผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ทุกระดับ ว่าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับใด ในแต่
ละ ตัวบ่งชี  / มาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์แต่ละด้านไว้ที่ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป จึงจะได้คุณภาพระดับ 5 คือระดับ
ยอดเยี่ยม ส่วนด้านอื่นๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละตัวบ่งชี ว่า สถานศึกษาด าเนินการได้ ในระดับดีขึ น
ไป จ านวนกี่ข้อ สถานศึกษาก็จะได้ผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจ านวนข้อท่ีสถานศึกษา ด าเนินการ  
  ดังนั นการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ์ จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  
   ระดับ 5 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม  
   ระดับ 4 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดีเลิศ  
   ระดับ 3 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดี  
   ระดับ 2 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับปานกลาง  
   ระดับ 1 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับก าลังพัฒนา  
  โดยสรุปคือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี 1 จะพิจารณาเป็นค่าร้อยละ น ามา
เทียบกับคะแนนเต็ม แล้วจึงแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพท่ีก าหนดแต่ละตัวบ่งชี  ขณะท่ีเกณฑ์ การประเมิน
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาท่ี 2 - 3 นั น จะพิจารณาท่ีจ านวนข้อท่ีสถานศึกษาด าเนินการ ได้ในระดับของแต่
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ละตัวบ่งชี  ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ่งชี นั นๆ ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด  
  ดังนั น การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน คุณภาพ
และมาตรฐาน ใน 3 ระดับ คือ  
    1. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ่งชี   
    2. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน  
    3. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา  
 
 ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนทั งด้านผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดประเภท ต่างๆ การ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ 
ทักษะพื นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั งจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการ เรียนรู้   
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการจัดการ เรียน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียน เป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั ง ร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานภาพรวมของสถานศึกษา  
 

ระดับสถานศึกษา ระดับรายมาตรฐาน 

ระดับ คุณภาพ คะแนนเต็ม 100
คะแนน 

คะแนนเต็ม 60 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 25 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 15 
คะแนน 

80.00 – 100.00 48.00 – 60.00 20.00 – 25.00 12.00 – 15.00 5 (ยอดเย่ียม) 

70.00 – 79.99 42.00 – 47.99 17.50 – 19.99 10.50 – 11.49 4 (ดีเลิศ)  

60.00– 69.99 36.00 – 41.99 15.00 – 17.49 9.00 – 10.49 3 (ดี) 

50.00 – 59.99 30.00 – 35.99 12.50 – 14.99 7.50 – 8.99 2 (ปานกลาง) 

0.00 – 49.99 0.00 – 29.99 0.00 – 12.49 0.00 – 7.49 1 (ก าลังพัฒนา) 

 
เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้  

ระดับคะแนนรายตัวบ่งชี้ 

ระดับ คุณภาพ คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 4 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 1
คะแนน 

4.00 – 5.00 3.40 – 4.00 2.40 – 3.00 1.60 – 2.00 0.81-1.00 5 (ยอดเย่ียม) 

3.50 – 3.99 2.80 – 3.39 2.10 – 2.39 1.40 – 1.59 0.71-0.80 4 (ดีเลิศ) 

3.00 – 3.49 2.20 – 2.79 1.80 – 2.00 1.20 – 1.39 0.61-0.70 3 (ดี) 

2.50 – 2.99 1.60 – 2.19 1.50 – 1.79 1.00 – 1.19 0.41-0.50 2 (ปานกลาง) 

0.00 – 2.49 0.00 – 1.59 0.00 – 1.49 0.00 – 0.99 0.00-0.40 1 (ก าลังพัฒนา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี 27  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2563 

 

มาตรฐานการศึกษา ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

( ระดับคุณภาพ ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ยอดเยี่ยม 

 ( ระดับ 5 ) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเยี่ยม 

 ( ระดับ 5 ) 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
ยอดเยี่ยม 
( ระดับ 5 ) 
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เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2563 

 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน    

ท่ี รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วยงานท่ีให้รางวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

1 สถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึด
มั่นในความซนท่ียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผล
สัมฤทธิ์และการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ป.ป.ช ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

2563 

2 OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทมัธยมศึกษาขนาด
กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน  

สพม.ชย 2563 

3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ “COVID -19 กับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม”(ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิก VDO TikTok โครงการ 
“ความรักในวัยเรียนกับวันแห่งความรัก” ภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สพม.ชย 2563 

 

ผลงานดีเด่นของครู 

ท่ี รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วยงานท่ีให้รางวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

1 นายสุเทพ ทิพโชติ ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จ
เป็นท่ีประจักษ์ ครั งท่ี 9 

สพฐ. 2563 

2 นางสาวถนอมจิตร์ ตั งนารี ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลวัฒนคุณาธร 
ผู้ท าประโชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล สาขา วัฒนธรรม 
ประจ าปี 2563 (ระดับชาติ) 

กระทรวงวัฒนธรรม 2563 

3 นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์,นางสาววนิดา  คงด้วง 
นางสาวจินตนา  มีพงษ์,นายอรรถพล  บ ารุงเพชร 
 ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
“ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ท่ีใจเรา”  ประจ าปี 2563 (ระดับชาติ) 

สพฐ. 2563 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2563 : 65 

 

ท่ี รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วยงานท่ีให้รางวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

4 นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลเป็นผู้ผ่าน
เข้ารอบรองชนะเลิศ โครงการ “การต่อต้านการทุจริต ผ่าน
ศิลปะการแสดงพื นบ้าน”  ประจ าปี 2563 (ระดับชาติ) 

กระทรวงวัฒนธรรม 
มูลนิธิต่อต้านทุจริต 

2563 

5 นายสุเทพ  ทิพโชติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเด่ียวโหวด ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 จากส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

6 นายสุเทพ  ทิพโชติ,นางวรรณภา  ทิพโชติ, 
นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ,นายกฤษฏา  ชานนท์เมือง 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันวงดนตรีพื นเมือง(โปงลาง) ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 จาก
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

7 นางสาวลลิภัทร  มีทรัพย์สกล 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันละครสั นภาษาจีน ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

8 นายบุญมี  ธนาไสย์ ,นายค าโพธิ์  ศรีสุพรรณ  
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด่น ประจ าปี 2564 จากส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

9 นายศิริสิทธิ์ จุลนัน 
ครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ 
“COVID -19 กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม”(ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

10 นายศิริสิทธิ์ จุลนัน 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิก 
VDO TikTok โครงการ “ความรักในวัยเรียนกับวนัแห่งความรัก” 

สพม.ชย 2563 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR : 2563 : 66 

 

ท่ี รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วยงานท่ีให้รางวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

11 นางวรรณภา ทิพโชติ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทยระดับชั น ม.1 - ม.3  
- เหรียญทองกิจกรรมคัดลายมือส่ือภาษาไทยระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญเงิน กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญเงิน กิจกรรมพินิจวรรณคดีระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทอง กิจกรรมพินิจวรรณคดีระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

12 นางสาวจิราวรรณ  หินขุนทด 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะระดับชั น ม.4 - ม.6  
- เหรียญเงิน กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)ระดับชั น ม.1 
- ม.3 
- เหรียญทอง กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)ระดับชั น ม.4 
- ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

13 นางสาวธารารัตน์ เป้ดทิพย์ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญเงิน กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญเงิน กิจกรรมกาพย์ยานี 11 (6 บท)ระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 
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14 นายอนิวัฒน์ เรืองศร ี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSPระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

15 นางกุลนันทน์ ตาศรี 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSPระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

16 นางสาวรุจิรา ชาดา  
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

17 นางสาวพัชรินทร์ ประสมศรี 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 

สพม.ชย 2563 
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- เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

18 นางสาวกานดา ค าคุณนา 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

19 นางสาวจิรัชฌา  จุตะโน 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

20 นายอรรถพล บ ารุงเพชร 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 
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21 นายสุเทพ ทิพโชติ,นางวรรณภา ทิพโชติ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมเพลงคุณธรรม
ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

22 นายบุญมี ธนาไสย์,นางสาวถนอมจิตร์ ตั งนาร ี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล  
- เหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยระดับชั น ม.1 - ม.3  
- เหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทยระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญทอง กิจกรรมสวดบาลีแปลอังกฤษระดับชั น ม.1 - ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

23 นางสาวรัตนพร หาญวิชัย 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล  
- เหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

24 นายอภิเชษฐ์ ค่อมสิงห์ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล  
- เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิงระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญงิระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

25 นายอมรรัตน์ ชะโยมชัย 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล  
- เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล-ชายระดับชั น ม.4-ม.6 
- เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล-หญิงระดับชั น ม.1-ม3 

สพม.ชย 2563 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

26 นายณัฐพล ดิลกกัลยากุล,นายมาณะ พาขุนทด, 
นางนุจลินพร สุขพันธ์,นางสาววนิดา  คงด้วง 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
- กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น  าพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั น 
ม.1 - ม.3 และ ม.4- ม.6 
- กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั น ม.1 - 
ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

27 นายศิริสิทธิ์ จุลนัน,นายค าโพธิ์ ศรีสุพรรณ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั น ม.4 - 
ม.6 
- เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D 
Animation)ระดับชั น ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

28 นางสาวสรัญญา ประดับวงศ์ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
- เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)ระดับชั น ม.1 - ม.3 
- เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech)ระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 
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29 นายอาทิตย์ ได้พร,นายเสกสรรค์ คงโนนกอก 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรมการแข่งขัน
พูด-ภาษาจีนระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

30 นางสาวลลิตภัทร มีทรัพย์สกล 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรมการแข่งขัน
ละครสั น-ภาษาจีน ระดับชั น ม.4 - ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

31 นางนุจลินพร  สุขพันธ ์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรมการแข่งขัน
การท าหนังสือเล่มเล็กระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

ท่ี รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วยงานท่ีให้รางวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

1 นางสาวธัญชนก  ทิพโชติ ได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภท 
เด็กและเยาวชน  สาขา วัฒนธรรม ประจ าปี 2563(ระดับชาติ) 

กระทรวงวัฒนธรรม 2563 

2 นางสาวกรชกร มูลเคน และคณะ ได้รับรางวัลระดับชาติ โครงงาน
คุณธรรม “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ท่ีใจเรา”  เรื่อง โบกมือลาการ
มาสาย  ประจ าปี 2563 (ระดับชาติ) 

สพฐ. 2563 

3 นายกรวุฒิ ขุนม่วง  
ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน (ระดับจังหวัด) 

สพฐ. 2563 

4 วงโปงลางต้นน  าซี ได้รับรางวัลผ่านรอบรองชนะเลิศ การประกวด
การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื นบ้าน ประจ าปี 2563 

มูลนิธิต้านทุจริต 
ร่วมกับ กระทรวง

วัฒนธรรม   

2563 
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5 นายกรวุฒิ  ขุนม่วง และคณะ ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตรัย ประเภทชาย ระดับภาคคณะสงฆ์ระดับชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปีการศึกษา 2563 

กรมการศาสนา 2563 

6 นายพัฒนพงษ์ แพนพฒัน์ และคณะ 
ครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ 
“COVID -19 กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม”(ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

7 นายมลชัย งามพรหม และคณะ  
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิก 
VDO TikTok โครงการ “ความรักในวัยเรียนกับวนัแห่งความรัก” 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

สพม.ชย 2563 

8 - เด็กหญิงชิโณรส ดวงพรม รางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมคัด
ลายมือส่ือภาษาไทยระดับชั น ม.1 - ม.3  
- นางสาวจีรนิท สียางนอก รางวัล เหรียญทองกิจกรรมคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทยระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เด็กหญิงจิตรานุช แก้วส าราญ รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม
วรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั น ม.1 - ม.3 
-นางสาวศศิกานต์ ทานสุทัศน์ รางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม
วรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั น ม.4 - ม.6 
-เด็กหญิงกนกพร อุดมพร รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมพินิจวรรณคดี
ระดับชั น ม.1 - ม.3 
- นางสาวพัชราภา โพธิ์ทอง เหรียญทอง กิจกรรมพินิจวรรณคดี
ระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เด็กหญิงรุจิยา ปิยนารถ เหรียญทองแดง การเขียนเรียงความ
ระดับชั น ม.1 - ม.3 
- นางสาวสาวิกา วงษ์อามาตย์ เหรียญเงิน การเขียนเรียงความ
ระดับชั น ม.4 - ม.6 
- เด็กหญิงพรรณนศา มูลาเฟีย เหรียญทองแดง กิจกรรมท่อง
อาขยานท านองเสนาะระดับชั น ม.1 - ม.3 

สพม.ชย 2563 
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- นางสาวสาวิตรี ด้วงบุตรดี เหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยาน
ท านองเสนาะระดับชั น ม.4 - ม.6 
- นางสาวสุขิตา ปราบวิชิต เหรียญทอง กิจกรรมต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม)ระดับชั น ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

9 เด็กหญิงชลสมิตตา ดาวดอน 
เด็กหญิงพิมพ์สุดา เพชรกอง 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กาพย์ยานี 11 (6 บท)ระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

10 เด็กหญิงสุนิษา  สีด า 
สุชานันท์  เมืองเหนือ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)
ระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

11 เด็กหญิงจิตรสินี แสงเพ็ง เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

12 เด็กหญิงชนกานต์ เศษสุวรรณ,เด็กหญิงจิตรลดา ศรีวิสุทธิ์เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSPระดับชั น ม.1 - ม.3 

สพม.ชย 2563 

13 นางสาวเรลัย ไทยชัยภูมิ เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 
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14 เด็กหญิงธัญพิชชา อันชัน  เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็วระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

15 นางสาวดาวมยุรี สิงห์ศรี เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

16 เด็กหญิงสุทินา  ค าประเสริฐ,เด็กหญิงกัญจนพร  ประดิษฐ์นอก 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

17 นายกฤษณศักดิ์ อินป่าน เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

18 เด็กหญิงสุนิสา สีสะพุง เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

19 นายวุฒิชัย นวนกลางดอน เหรียญเงนิ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด)  

สพม.ชย 2563 

20 นางสาวสุวนันท์  แก้วไสยา,นายตะวัน  ชูจะหมื่น, 
นางสาวอรยา  ฮวบกระโทก เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

21 เด็กชายเทพพิทักษ์ ดิษฐ์สูงเนิน,เด็กหญิงศศินารีรัตน์ ดวงพรม, 
เด็กหญิงเจนจิรา สีน  าย้อม เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ระดับชั น ม.1 - ม.3 งาน

สพม.ชย 2563 
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ระดับจังหวัด) 

22 นางสาวเดือนเต็ม ฤาชา,นางสาวธิดารัตน์ ทศทอง 
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

23 นางสาวธัญชนก ทิพโชติ และคณะ เหรียญทอง กิจกรรมเพลง
คุณธรรมระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

24 เด็กหญิงอันดามัน  ค่ าคูณ,เด็กชายวุฒินันท์  แผนไธสงค์ เหรียญทอง 
กิจกรรมมารยาทไทยระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

25 นายฉัตรชัย ศรีตะ,นางสาวภัทราภรณ์ สักกุนันท์ เหรียญทอง 
กิจกรรมมารยาทไทยระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

26 นางสาวสายทรัพย์ แสงโสดา และคณะ 
เหรียญทอง กิจกรรมสวดบาลีแปลอังกฤษระดับชั น ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

27 นางสาวปานัทชา หนองห้าง เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

28 เด็กหญิงพรนิภา ภูมิมะนาว เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพระบายสีระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 
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29 นางสาวนริศรา เติมผล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสีระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

30 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีน้อย เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง-หญิงระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

31 นางสาวอัจฉราพร หงส์อุดร เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง-หญิงระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

32 นายชยุตพงศ์ โพธิ์ค า เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
สากล-ชายระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

33 เด็กหญิงธัญชนก แสนอินเฮียง เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล-หญิงระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

34 นางสาวขวัญข้าว กันยาประสิทธิ์ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล-หญิงระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

35 เด็กหญิงณัชชา โคสัน,เด็กหญิงรุ่งธิวา มาเหง่า,เด็กหญิงจิราพร ศรี
มนิลา  
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น  าพริก ผักสด เครื่อง
เคียงระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

36 นางสาวไอรดา ภูค า,นางสาวอารยา พันธ์จ ารัส,นางสาวศิริยากรณ์ 
พุดพวง เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น  าพริก ผักสด 

สพม.ชย 2563 
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ท่ี รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วยงานท่ีให้รางวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

เครื่องเคียงระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

37 เด็กหญิงพัชรา  พันธ์ยาง,เด็กหญิงวิลาสินี  พิกุลสังข์,เด็กหญิง
โศภิษฐา  ผุยค าผิ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

38 เด็กชายพัฒนพงษ์ แพนพัด,เด็กชายวีรภาพ มูลเคน เหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation)
ระดับชั น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปี2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

39 นายอภิทุน ดวงจันทร์,นายปฏิภาณ สุพัง เหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับชั น ม.4 - ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

40 นายชินวัตร พินนอก,นายมลชัย งามพรม เหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั น ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

41 เด็กหญิงบุญญาพร  กาคีขาว เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

42 นางสาวอาริยา พาเก่าน้อย เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563  (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

43 เด็กหญิงอารียา บุญน้อย,เด็กหญิงกญัญารัตน์ สุพรม เหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันพูด-ภาษาจีนระดับชั น ม.1 - ม.3 งาน

สพม.ชย 2563 
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ท่ี รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วยงานท่ีให้รางวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ระดับจังหวัด) 

44 นางสาวสุรัตน์ดา แก่นวงค์ และคณะ เหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันละครสั น-ภาษาจีน ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

45 เด็กหญิงวันนิสา อามาตร,เด็กหญิงอภิญญา พรมขันธ์, 
เด็กหญิงธันญพร งามอ่อง เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการท า
หนังสือเล่มเล็กระดับชั น ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

46 นายชัยภัทร วิเศษเขตการณ์  เหรียญทอง กิจกรรมเด่ียวโหวด 
ระดับชั น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

47 นายกรวุฒิ ขุนม่วง เหรียญทอง กิจกรรมเด่ียวพิณระดับชั น ม.4 - ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

48 เด็กชายอติชาติ จันทร  เหรียญทอง กิจกรรมเด่ียวแคนระดับชั น ม.1 
- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

49 เด็กชายพันธกานต์ บัวละคร เหรียญทอง  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเด่ียวพิณระดับชั น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 

50 นายธนสิทธิ์ ก าลังฤทธิ์ เหรียญทอง กิจกรรมเด่ียวแคนระดับชั น ม.4 
- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด) 

สพม.ชย 2563 
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สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ท่ี รายการ 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม  (3) ดี  (2) ผ่าน  (1) ไม่ผ่าน  (0) รวม 

1 
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 1,081 14 - - 1,095 

ร้อยละ 98.72 1.28 - - - 

2 
ซื่อสัตย์  สุจริต 969 126 - - 1,095 

ร้อยละ 88.49 11.51 - - - 

3 
มีวินัย 968 127 - - 1,095 

ร้อยละ 88.40 11.60 - - - 

4 
ใฝ่เรียนรู้ 1,052 40 4 - 1,096 

ร้อยละ 95.99 3.65 0.36 - - 

5 
อยู่อย่างพอเพียง 982 112 1 - 1,095 

ร้อยละ 89.68 10.23 0.09 - - 

6 
มุ่งมั่นในการท างาน 945 100 50 - 1,095 

ร้อยละ 86.30 9.13 4.57 - - 

7 
รักความเป็นไทย 785.00 309.00 1 - 1,095 

ร้อยละ 71.69 28.22 0.09 - - 

8 
มีจิตสาธารณะ 785.00 309.00 1 - 1,095 

ร้อยละ 71.69 28.22 0.09 - - 

รวม 
ประเมินผลรวม 1,046 50 - - 1,096 

ร้อยละ 95.44 4.56 - - - 

*ข้อมูลจาก SGS เมนู > สารสนเทศ > ข้อมูลสารสนเทศ 
 > 16.+สรุปผลการประเมิน+คุณลักษณะ+การอ่าน+คิด+วิเคราะห์+รายภาค  

   
 
 

 

  
 
 
 

   

 ลงช่ือ  
(นางสาวดรุณี วาดานิส) 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลประเมินผล 
เมษายน 2564 
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สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ท่ี รายการ 
จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี  (2) ผ่าน  (1) ไม่ผ่าน  (0) รวม 

1 
การอ่าน          975           121  - -     1,096  

ร้อยละ       88.96        14.51  -  -   

2 
การคิด 966  130  -  -     1,096 

ร้อยละ       88.14        11.86  -  -   

3 
การวิเคราะห์          938           157  1  -     1,096 

ร้อยละ       85.58        14.32         0.09  -   

4 
การเขียน          932           163 1 -     1,096 

ร้อยละ 85.04  14.87  0.09  -   

5 
การส่ือความ 945  150  1 -     1,096 

ร้อยละ 86.22        13.69  0.09  -   

รวม 
ประเมินผลรวม      1,046            27             1  -    1,096 

ร้อยละ      95.44         2.54         0.09  -   

*ข้อมูลจาก SGS เมนู > สารสนเทศ > ข้อมูลสารสนเทศ 
 > 16.+สรุปผลการประเมิน+คุณลักษณะ+การอ่าน+คิด+วิเคราะห์+รายภาค 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ  
(นางสาวดรุณี วาดานิส) 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลประเมินผล 
เมษายน 2564 
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ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาต ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 

 ลงช่ือ  
(นางสาวดรุณี วาดานิส) 

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลประเมินผล 
พฤษภาคม 2564 
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พัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนสตอวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนในกลุ่มฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
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นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563  
ในพิธีมบอประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 
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นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563  
ในพิธีมบอประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 
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นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563  
ในพิธีมบอประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 

 
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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การนิเทศภายในของโรงเรียน 
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การพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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บรรยากาศในชั นเรียนเชิงบวก 
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นักเรียนบริการชุมชนในด้านศิลปวัฒนธรรม 
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นักเรียนน าเสนอผลงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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การแสดงนาฏศิลป์พื นบ้านของนักเรียน ในเวทีระดับชาติ 
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ครู และนักเรียน ให้บริการด้านวิชาการ แก่โรงเรียนในเขตพื นท่ีบริการ 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
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การบริหารจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด  
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การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง 

 
ประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเปิดภาคเรียน 
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ประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเปิดภาคเรียน 

 
กิจกรรม PLC ของครูผู้สอน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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กิจกรรม PLC ระดับโรงเรียน 

 
กิจกรรม PLC การสร้างส่ือ นวัตกรรม การสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ต่อการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กร  ประจ าปีการศึกษา 2563 

            ผลการประเมิน เม่ือเทียบกับจ านวนร้อยละ ดังนี้ 
                   80-100 ระดับ ดีเย่ียม 
                   60-79   ระดับ ดี 
                   40-59   ระดับ พอใช้ 
                   0 -39   ระดับ ปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ผู้ตอบแบบประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน 

ด้านการบริหารงบประมาณ 81.37 82.37 79.75 
1. โรงเรียนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ใช้จ่ายงบประมาณกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

81.25 82.25 79.25 81.16 ดีเยี่ยม 

2. ชี แจง ท าความเข้าใจ ให้กับผู้ปกครอง ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองรับผิดชอบในแต่ละปี
การศึกษา 

80.94 84.21 78.34 80.92 ดีเยี่ยม 

3. มีช่องทางให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ 
ติดต่อสอบถาม ได้สะดวก 

83.12 83.22 81.12 81.16 ดีเยี่ยม 

4. โรงเรียน สะท้อนการบริหารจัดการงบประมาณ
ท่ีเหมาะสมจากการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 

79.65 79.68 77.15 82.49 ดีเยี่ยม 

5. การส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด้านการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

81.87 82.49 80.37 78.83 ดี 

ด้านการบริหารงานบุคคล 81.43 82.75 80.75 81.58 ดีเยี่ยม 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าบุคลากร ทาง
วิชาการและมีความพร้อม 
ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

79.85 81.85 79.25 81.64 ดีเยี่ยม 

2. โรงเรียนมี การบริหารอัตราก าลังครูและ
บุคลากรได้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 

81.15 82.75 80.34 80.32 ดีเยี่ยม 

3. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม 

80.35 83.35 82.53 81.41 ดีเยี่ยม 

4. ครูมี วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

83.54 83.54 81.07 81.16 ดีเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมิน 
ผู้ตอบแบบประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน 

ด้านการบริหารงบประมาณ 81.37 82.37 79.75 
5. ครูบุคลากรทางการศึกษา มีใจให้บริการกับผู้มา
ติดต่อราชการอย่างเหมาะสม 

82.26 82.26 80.56 82.72 ดีเยี่ยม 

ด้านการบริหารทั่วไป 82.50 77.50 80.75 81.69 ดีเยี่ยม 
1 โรงเรียนมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการติดต่อส่ือสารการ 
ประชาสัมพันธ์ และการรับส่งหนังสือราชการ 

81.96 76.68 79.96 80.25 ดีเยี่ยม 

2 การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดล้อม
เพื่อการให้บริการ 

81.24 80.24 80.24 79.53 ดี 

3 โรงเรียนมีความพร้อม  พอเพียงและความ
สะอาดของอาคารสถานท่ี เช่น ท่ีจอดรถ ห้อง
ประชุม ห้องน  า ห้องส้วม  

80.27 79.87 79.87 80.57 ดีเยี่ยม 

4 อาคารสถานท่ี สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
ภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม 

81.78 74.86 81.78 80.00 ดีเยี่ยม 

5 มีช่องทางต่าง ๆ ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ท่ีเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์โรงเรียน Facebook 
Fanpage , กลุ่มไลน์ เป็นต้น   

82.84 79.34 80.34 79.47 ดี 

6. มีการด้านงานกิจการนักเรียน และการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

85.34 76.45 83.34 80.84 ดีเยี่ยม 

7. มีการเย่ียมบ้านนักเรียน อย่างท่ัวถึง เพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียนระหว่าง ครูและ
ผู้ปกครอง  

83.25 79.25 81.25 81.71 ดีเยี่ยม 

8. มีการน าข้อมูลจากการเย่ียมบ้าน มาวางแผน
ช่วยเหลือนักเรียน เช่น ด้านการจัดสรร
ทุนการศึกษา  

83.92 75.42 80.42 81.25 ดีเยี่ยม 

9. มีแนวทางช่วยเหลือ ส่งเสริม นักเรียนด้าน
พฤติกรรม  

81.95 75.35 79.55 79.92 ดี 

10 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา 

78.45 78.45 78.45 78.95 ดี 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 81.34 78.50 79.50 78.45 ดี 
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ประเด็นการประเมิน 
ผู้ตอบแบบประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน 

ด้านการบริหารงบประมาณ 81.37 82.37 79.75 
1. งานด้านวิชาการของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลง 

80.26 78.28 79.26 79.78 ดี 

2. การประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

81.24 80.24 80.24 79.27 ดี 

3. การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

80.27 79.87 78.87 80.57 ดีเยี่ยม 

4. มกีารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู พัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

80.78 76.86 79.34 79.67 ดี 

5. มกีารส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

82.54 80.34 79.34 78.99 ดี 

6. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นด้านการเรียน
การสอน ด้านการบริหารวิชาการ จากผู้รับบริการ 

80.34 79.45 80.14 80.74 ดีเยี่ยม 

7. มีช่องทางชี แจงผลการเรียน ผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

83.45 81.25 81.25 79.98 ดี 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

81.92 75.42 78.42 81.98 ดีเยี่ยม 

9. การประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็น
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 

81.25 75.35 79.15 78.59 ดี 

10. มีกระบวนการส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางวิชาการเป็นเลิศ และช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

78.45 78.45 78.45 78.58 ดี 

เฉลี่ย 81.66 80.28  80.19 80.71 ดีเยี่ยม 
  

 
 
 
 

 

ลงช่ือ            
        (นายศิริสิทธิ์ จุลนัน) 
เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  และมาตรฐานการศึกษา 
          มีนาคม 2564 
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