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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโรงเรียน หนองห้ิงพิทยา   ท่ีอยู่ ๘๕ หมู่ท่ี ๑๖ หมู่บ้านโชคอ านวย ต าบลท่ากกแดง  

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬรหัสไปรษณีย์ ๓๘๑๕๐ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๒๑๕๙๙  

โทรสาร.๐๔๒-๐๒๑๕๙๙ 

เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  แผนการเรียน วิทย์-คณิต

ฯ 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒ ๒๖ ๓ ๒ ๕ 
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๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. การบริหารการศึกษา ๒  
๒. คณิตศาสตร์ ๔ ๒๒ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๙ ๑๙ 
๔. ภาษาไทย ๔ ๑๘ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๒ 
๖. สังคมศึกษา ๔ ๑๙ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๑๖ 
๘. ศิลปะ/ดนตรีสากล ๒ ๒๑ 
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๑ 

รวม ๓๓ ๑๙.๗๕ 

๑๕ คน, 48%

๑๓ คน, 42%

t4, 12%
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๔๐๔ คน  

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง  ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๒ 
เพศ ชาย ๓๑ ๕๐ ๕๒ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๐๕ 
 หญิง ๒๗ ๓๐ ๓๘ ๓๕ ๓๖ ๓๓ ๑๙๙ 
รวม  ๕๘ ๘๐ ๙๐ ๕๗ ๖๐ ๕๙ ๔๐๔ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๒๙ ๔๐ ๔๕ ๒๙ ๓๐ ๓๐  

 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
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๑.๔ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ละรายวิชา 

ในระดับ ๓ ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๔๙ ๒๑.๐๒ ๒๙.๘๒ ๒๖.๑๘ 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 46.12 ๒๓.๐๑ ๓๐.๗๐ ๒๗.๘๑ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๔๘.๗๗ 26.55 ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 
 

 

 

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
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ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๘๘ ๑๖.๙๕ ๒๘.๖๔ ๒๐.๕๒ ๓๑.๔๖ 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๕.๓๓ ๑๙.๑๓ ๒๖.๗๓ ๒๒.๓๔ ๓๑.๗๓ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๕๐.๐๗ 24.64 ๒๙.๔๘ ๒๗.๙๑ ๓๔.๙๖ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๘.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๒๘.๓๑ ๓๔.๗๐ 
 

 

 

 

 

 

คะ
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ี่ย 
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 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
ปีการศึกษา/

รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปี ๒๕๕๙ ๔๕.๓๔ ๒๕.๒๑ ๓๔.๔๔ ๔๐.๘๙ 

ปี ๒๕๖๐ ๔๔.๔๙ ๒๑.๐๒ ๒๙.๘๔ ๒๖.๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
ปีการศึกษา/

รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ปี ๒๕๕๙ ๔๑.๕๖ ๑๗.๙๙ ๒๙.๘๗ ๓๐.๗๓ ๒๑.๕๘ 

ปี ๒๕๖๐ ๔๔.๘๘ ๑๖.๙๕ ๒๘.๖๔ ๓๑.๔๖ ๒๐.๕๒ 
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๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 



                         ๑๑ 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR):โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 

 

๑.๗ ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑,๔๗๗,๙๙๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๔๔,๐๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๑,๑๒๓,๕๐๘ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๓๓๓,๙๙ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๒,๖๐๑,๔๙๘ รวมรายจ่าย ๒,๖๐๑,๔๙๘ 
  
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   ๕๖.๘๑   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๑๙ ของรายรับ 

๑.๘ สภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดกลาง(ก่ึงเมืองก่ึงชนบท) 
โดยชุมชนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในทุกกิจกรรม มีประชากรประมาณ ๗,๔๒๑ คน 
ชาย ๓,๗๕๙ คน หญิง  ๓,๖๖๒ คน บริเวณโดยรอบของโรงเรียนอยู่ติดกับชุมชน ได้แก่ บ้าน
โชคอ านวย  บ้านศรีอ านวยพรบ้านศิริเจริญ บ้านโนนพระทรายและบ้านหนองห้ิง ซ่ึงอยู่ใน
เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนต าบลท่ากกแดง อาชีพหลักของชุมชนได้แก่  
ค้าขาย เกษตรกรรมและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการประกอบพิธีทางศาสนา
ท าบุญตามประเพณี  มีวัดในเขตต าบลท่าแดง ๑๐ แห่งประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ี
เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ บุญประเพณีการแข่งเรือยาวประจ าปี          ต าบลท่ากกแดง อ.เซ
กา จ.บึงกาฬ  
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม และรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ส่วนอาชีพท่ีรองลงมาได้แก่  ค้าขาย  ประมาณ
ร้อยละ  ๑๕ ส่วนใหญ่    นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ต่อปี ๔๐,๐๐๐บาท จ านวน    คนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 



                         ๑๒ 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR):โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 

 

  โรงเรียนหนองห้ิงพิทยาได้มีการพัฒนาให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ
ผู้ปกครองในชุมชนจากสภาพท่ีต้ังชุมชนการคมนาคมและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีในท้องถ่ินนับว่ามี
ความพร้อมท้ังน้ีโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง และ
ชุมชนเป็นอย่างดีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการจบการศึกษาช่วงช้ันท่ี  ๒ (ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖) ร้อยละ  ๙๕ ศึกษาต่อในโรงเรียน หนองห้ิงพิทยา  
  ข้อจ ากัดของโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา เน่ืองจากอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมี
อาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ของนักเรียนต้องอพยพไปท างานในต่างถ่ิน
หรือกรุงเทพมหานคร โดยท้ิงให้นักเรียนพักอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องท าให้
นักเรียน มีพฤติกรรมไปในทางไม่เหมาะสม เน่ืองจากขาดการเอาใจใส่อบรม และไม่ได้อยู่
ใกล้ชิดกับบิดา  มารดา  พบว่ามีนักเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจต้องลาออกจาก
โรงเรียนเพื่อไปท างาน 

๑.๙ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับเป็นตารางสรุปตาม ตบช.รอบ ๓ : ถ้ามี) 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม    
                  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

    
/ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ  
                  สุขภาพจิตท่ีดี 

   / 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และ  
                  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  
                  และกีฬา                    

   / 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
                   วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

   / 
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                  มีวิจารณญาณ มีความคิด 
                  สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ 
                  มีวิสัยทัศน์  
มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ                     

ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
  /  

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

   / 

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   / 

มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการจัด             
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   / 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ                    

    
/ 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง 

และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

   / 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   / 
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มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร                     
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ินมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   / 

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

   / 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉล่ีย ๘๑.๖๙ 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เน่ืองจาก ....................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ี 
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
และครูผู้สอนมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีสุขภาพกายดี มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 สถานศึกษามีผลของพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดของ
สถานศึกษาโดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้น
สังกัด ๑ ปีล่าสุดและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลังอยู่ใน
คุณภาพระดับดีมาก 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา มีการด าเนินงานในโครงการพิเศษเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาสถานศึกษาได้มีการพัฒนาโดยการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี และภูมิ
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ปัญญาท้องถ่ิน ด้านดนตรี นาฏศิลป์และพื้นเมือง(โปงลาง) พร้อมกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านกีฬา ด้านงานฝีมือ เช่น บายศรีสู่ขวัญ แกะสลักผักผลไม้ ร้อยรัดหัตถกรรมโดย
นักเรียน เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ชุมชนและท้องถ่ินใกล้เคียง 
  จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ต่ ากว่าคุณภาพระดับดี ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เน่ืองจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันอีกท้ังนักเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เท่าท่ีควร และการติดตาม วิธีการวัดและ
ประเมินผลยังไม่หลากหลายและไม่ต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน 

๑. ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒. การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๓. การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
๔. การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
๕. การประสานงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 
๖. ควรจัดอบรมโครงการผลิตส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
๗. โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครู โดยส่งเข้ารับการอบรม ในด้านท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :ดี 

๑.กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดการ

เรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้

กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเร่ืองการคิดวิเคราะห์เป็นส าคัญ 

พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ สวน

ยางพารา สวนปาล์ม บ่อปลา สวนสมุนไพร ครูในช้ันเดียวกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

การวัดประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

 นอกจากน้ี สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารในโครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนดีประจ าต าบล และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนทุก

ระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร “โต

ไปไม่โกง” เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว

และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังในและนอกโรงเรียน น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนและเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปโครงงานบูรณาการ 
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ส่งเสริมการออกก าลังกายและเพิ่มเวลารู้เร่ืองอาชีพ เช่น พานบายศรี หมากเบ็งและงาน

ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน  ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร เป็นต้น 

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ตามหลักสูตร 

สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองและเหมาะสม 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน
(ม.๑-ม.๖) 
(ระดับดี
เย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่านช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ความสามารถ
ในการส่ือสาร
คิดค านวณ
และคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสารคิดค านวณ และคิด
วิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
ความสามารถ
ใช้การใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดี
เย่ียม) 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการการมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต  
ภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคมของ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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๓. จุดเด่น 

 ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุก

คน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูง ตาม

เกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ 

๔.จุดควรพัฒนา 

 ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาในด้านการน าเสนอ การอภิปราย 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล ใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และคุ้มค่า 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยสอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน ผลการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากการนิเทศติดตาม ประเมิน

การจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิด จาก

บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนด

เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา มอบหมายงาน

ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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๒. ผลการด าเนินงาน 

 ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ 
ชุมซน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาซาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ 
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น่า ไปประยุกต์ใข้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 

๒.๔ ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน 
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัด
การศึกษา ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ จัด
การศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่ง
พัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก 
เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 

การ
พัฒนาครู
บุคลากร
ทาง
การศึกษ
า 

จ านวนคร้ังท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

การมี
ส่วนร่วม
ของ
เครือข่าย
ในการ
วาง
แผนการ
พัฒนา
คุณภาพ
การ 
ศึกษา 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับสหวิทยาเขตเซกา 

 
 
 

t0, 0%
t5, 16%

t4, 13%
t22, 71%

จ ำนวน(คน)

ยงัไม่เคยได้รับการพฒันา

๑ ครัง้/ภาคเรียน

๒ ครัง้/ภาคเรียน

มากกวา่ ๒ ครัง้/ภาคเรียน

0, 0%

2 โรงเรียน, 

29%

1 โรงเรียน, 

14%

4 โรงเรียน, 

57%

ไม่ได้มีส่วนร่วม 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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การ
จัดหา
ทรัพยา 
กร 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

การ
นิเทศ 
ก ากับ 
ติดตาม
และ
ประเมิน 
ผล 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 

 
 

 

t10, 32%

t11, 36%

t10, 32%

จ ำนวน(คน)

ยงัไมเ่คยได้รับการนิเทศ
1 ครัง้/ภาคเรียน
2 ครัง้/ภาคเรียน
มากกวา่ 2 ครัง้/ภาคเรียน
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๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนไดใช้เทคนิคการ 
ประชุมท่ีหลากหลายวิธี เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุม กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีซัดเจน 
มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ
ผล การจัดการศึกษา สภาพป้ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้
กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๔.จุดควรพัฒนา 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ 
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพ การจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ระดับมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

๑.กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประซาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน 

ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ินจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้าง

รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน การสอน

ท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง 

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เซ่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบ หมาย

หน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียน และนอก

ห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ินเรียน ปีการศึกษาละ ๑ 

เร่ือง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน่าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ี การศึกษา 

๒. ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดีเย่ียม 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ด้านการ
จัดการ
เรียนการ
สอนท่ี
เน้น
ผู้เรียน

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ
การ เรียนรู้  
๑. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ 
นักเรียนท่ีต่ ากว่า 

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการ เรียนรู้  
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนท่ีต่ ากว่า ๒.๐๐ มี จ านวน
ลดลง และจ านวนนักเรียน ท่ีได้ระดับ ๓ ข้ึนไปเพิ่มข้ึนในทุก กลุ่ม
สาระ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  
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เป็น
ส าคัญ 

๒.๐๐ มี จ านวน
ลดลง และจ านวน
นักเรียน ท่ีได้ระดับ 
๓ ข้ึนไปเพิ่มข้ึนใน
ทุก กลุ่มสาระ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๒. นักเรียนมีผล
เฉล่ียการประเมิน 
ระดับชาติ (O-NET)  
ในทุกกลุ่ม สาระ
เพิ่มข้ึนไม่ต่ า กว่า 
ร้อยละ  ๕  ต่อปี   
๓.  นักเรียนมี
ผลงานการแข่งขัน 
ด้านทักษะทาง
วิชาการสู่ความ เป็น
เลิศเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
และมี มาตรฐาน
ผลงานสูงข้ึนในเชิง 
ประจักษ์  

๒. นักเรียนมีผลเฉล่ียการประเมิน ระดับชาติ (O-NET)  ในทุกกลุ่ม 
สาระเพิ่มข้ึนไม่ 
ต่ ากว่า ร้อยละ  ๕  ต่อปี   
๓. นักเรียนมีผลงานการแข่งขัน ด้านทักษะทางวิชาการสู่ความ เป็น
เลิศเพิ่มมากข้ึนทุกปี และมี มาตรฐานผลงานสูงข้ึนในเชิง ประจักษ์  
-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนท่ี ต่ ากว่า ๒.๐๐ มี  
จ านวนลดลง และ จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ ๓ ข้ึนไป เพิ่มข้ึนในทุก
กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕  
- เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๑ รายการ (เพิ่มข้ึน
จากปี การศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔ รายการ) 
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๒.
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียนเพิ่ม
เวลารู้
ด้วย
โครงงาน 

๑.ครูร้อยละ ๙๐ จัด
กิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
เรียนรู้ร่วมกัน 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานระดับดีมาก
ข้ึนไป 

 

 

๓.
กิจกรรม
เสริม
ทักษะ
อาชีพ
ตามความ
ถนัดและ
ความ
สนใจ 

๑.นักเรียนร้อยละ 
๙๐ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
๒.นักเรียนร้อยละ 
๙๐ 
มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานระดับดี
มากข้ึนไป 
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๓. จุดเด่น 

 ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย

การคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้

จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ

ประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

๔.จุดควรพัฒนา 

 ควรน่าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เช้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน่าไปใช้พัฒนาตนเอง
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มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : ดี 

๑.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐาน ๓) 
จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ๔) ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนา คุณภาพอย่างต ่อเน่ือง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น่าเสนอผลการ
ด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้ 
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง จัดท าเคร่ืองมือ ให้นักเรียนประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ท่ีวางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและ สรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท า แบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๒. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ ศึกษา อย่างเป็น

ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมซนมี

ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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๑.กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 

 

๓. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีซัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 

๔.จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาด การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก1ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วย เหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเย่ียม 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไวในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดี
เย่ียม ท้ังน้ี เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี ๔ ระบบ การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

ท้ังน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไป ตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของขุมซน
ท้องถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับซาติสูงข้ึน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างซัดเจน ดังท่ีปรากฏผล
ประเมินใน มาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย 
มาตรฐานอยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วม ใซ้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนมีส่วนรวมเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการ ของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกข้ึนตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเย่ียม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
๓.๑จุดเด่น 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่นนักเรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี และรักการ
ออกก าลังกายมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรงสมบูรณ์  
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น สถานศึกษามีความพร้อมในทุกๆ ด้านท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยด้านบุคลากรมีวุฒิการศึกษาตรงตามเอก สอนตรงตามรายวิชาและความถนัดด้าน
งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ท้ังเชิงอุดหนุนรายหัวและภาคเอกชนด้านวัสดุอุปกรณ์อาคาร
สถานท่ีมีการบริหารจัดการใช้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานร่วมกับ
หลักธรรมาภิบาลหลักการกระจายอ านาจ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  จุดเด่น โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมในการให้บริการ 
แก่ผู้เรียน และชุมชน            
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามให้กับเด็กนักเรียน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทย จึงได้ก าหนดอัตลักษณ์ คือ  ย้ิม  ไหว้  สู่พลโลก   
 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น ความพร้อมในด้านปัจจัยในการพัฒนา เช่น ด้านบุคลากร ชุมชน  
๓.๒จุดควรพัฒนา 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดท่ีควรพัฒนา ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 ๑. ครูควรฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน 

  ๒. ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านการสอนและการท าวิจัย(Action Research) 
  ๓. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีส่ือเทคโนโลยีครบถ้วนพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับการใช้งาน 
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 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดท่ีควรพัฒนา  

      - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบควรมี
ไม่น้อยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดท่ีควรพัฒนา การสร้างมาตรการส่งเสริมสู่ความย่ังยืนต่อเน่ือง ไม่ใช่เป็นไปตามกระแสสังคม
หรือความต้องการช่วงส้ันๆ 
๓.๓แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 บริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัย ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓.๔ ความต้องการการช่วยเหลือ 

๑. การสนับสนุนด้านปัจจัยสู่ความส าเร็จ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ ท่ีเพียงพอ                             
ต่อการพัฒนา 
 ๒. การสนับสนุนด้านบุคลากรท่ีต้องมีอย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการของ                        
สถานศึกษา  
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ค าส่ังโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 
ท่ี   173  / 2560 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2560 
---------------------------------------- 

 ด้วยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ รวมท้ังนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ท่ีก าหนด เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสม  และสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 อาศัยอ านาจตามความเหมาะสมในมาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีการก าหนดมาตรฐาน การศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ี 
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
จัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2560  ดังน้ีต่อไปน้ี 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1  นายเถลิง  ศรีนนท์   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายพิทักษ์  พลเย่ียม รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3  นายศุภชัย  เพลิดพราว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.4 นายประสิทธ์ิ  ไชยสุนทร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.5  นางดรุณี  อินทร์บัว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 1.6  นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.7  นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ก าหนดนโยบาย ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับ
คณะกรรมการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
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 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังน้ี 
  2.1  กลุ่มการบริหารงานวิชาการ  
  2.1.1  นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  2.1.2  นางดวงเดือน  บุญใส  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

   2.1.3  นางชลากร  ณัฎฐปัญญามาศ  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

2.1.4  นางกัญญา มายูร   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

2.1.5  นางมริดา  สุขะหา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

2.1.6  นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน  ครู ค.ศ 1  กรรมการ 

2.1.7 นายวศินสิทธ์ิ  นามวัน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

2.1.8 นางสาวกาญจนา  อรรถประจง   พนักงานราชการ  กรรมการ 

2.1.9 นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

2.1.10 นายฉกาจ  เล้ียงพรม  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี จัดท าแฟ้มและแบบประเมิน รายงานผลการประเมิน และประเมินตาม มาตรฐานตัวบ่งช้ี  

โดยจัดส่งข้อมูลท่ีวิชาการ ในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2556 มาตรฐานตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่าง 

ต่อเน่ือง 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้และ 

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด 

ประ สิทธิภาพประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

  2.2  กลุ่มการบริหารงานบุคคล   
   2.2.1  นางดรุณี  อินทร์บัว  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   2.2.2  นางสุภาพร  พลพุทธา ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

2.2.3  นางสาวมาริษา ชมภูราษฎร์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

2.2.4  นางสาวนฤมล  ดีพูล ครูธุรการ  กรรมการ 

2.2.5 นางสาวดวงพร  คุณาคม พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
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2.2.6 นางสาวปิยะนาถ  นามละคร ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี จัดท าแฟ้มและแบบประเมิน รายงานผลการประเมิน  และประเมิน ตาม มาตรฐาน
ตัวบ่งช้ี   โดยจัดส่งข้อมูลท่ีวิชาการ ในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ตามมาตรฐานตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 

บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

  2.3  กลุ่มการบริหารงานงบประมาณ   
   2.3.1  นายศุภชัย    เพลิดพราว  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.3.2  นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 2.3.3  นางสาวพัชรี  กุมภิโร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.3.4  นายสิงโตทอง โสภาพรม ครู คศ.1  กรรมการ 

 2.3.5  นางสาวกิติยา  เกษลี ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ  

  มีหน้าท่ี จัดท าแฟ้มและแบบประเมิน รายงานผลการประเมิน และประเมินตามมาตรฐานตัว 

บ่งช้ี โดยจัดส่งข้อมูลท่ีวิชาการ ในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2556 มาตรฐานตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม แห่ง 

การเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 

จุดเน้นท่ีก าหนด  
  2.4  กลุ่มการบริหารงานท่ัวไป  
   2.4.1  นายประสิทธ์ิ  ไชยสุนทร ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2.4.2  นายบุญมี  ค าหงษา ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

2.4.3 นายณัฐมณฑน์ ณัฏฐปัญญามาศ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4.3  นายธนวรรธน์  ดีพูล ครู คศ.1  กรรมการ 

2.4.4  นางพิกุล  ไชยสิทธ์ิ พนักงานราชการ กรรมการ 

   2.4.5  นางสาวยุรีวัล  วงษาแก้ว ครู คศ.1  กรรมการ 

   2.4.6  นางสาววีระดาพร  กุลพันธ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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   2.4.7 นางสาวชุติมา  ตรีธวัช ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี จัดท าแบบประเมิน รายงานผลการประเมิน และประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

  มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

  มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

  มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล 

  มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 3.  คณะกรรมการจัดท าสรุปรายงานผลประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2555   
  3.1.1  นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  3.1.2  นางดวงเดือน  บุญใส ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

   3.1.3  นางชลากร  ณัฎฐปัญญามาศ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

3.1.4  นางมริดา   สุขะหา ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

3.1.5  นางสาวกัญญา  มายูร ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

3.1.6  นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน   ครู คศ.1  กรรมการ 

3.1.7 นางสาวฐานิดา  บุตรกุล ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3.1.8  นางสาวกาญจนา  อรรถประจง   พนักงานราชการ กรรมการ 

3.1.9  นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

3.1.10 นายฉกาจ  เล้ียงพรม  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี สรุปผลและจัดพิมพ์ผลการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์และรายงานต้นสังกัด  ภายใน 30
เมษายน 2560 
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังน้ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ   
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หากเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ   
ให้รับทราบโดยด่วน เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี  30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 

(นายเถลิง  ศรีนนท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ต าบลท่ากกแดง   อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เมษยายน  ๒๕๖๐ 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อน              
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและ               
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา                 ในอนาคต  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้คงจะใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป และเป็น 

การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนหนองหิง้พิทยาต่อไป 

      

                    โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

                เมษายน ๒๕๖๐ 
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                                        สารบัญ 
เร่ือง หน้า 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

  ข้อมูลท่ัวไป.......................................................................................................................... ๑ 

  ข้อมูลครูและบุคลากร...........................................................................................................  ๑ 

  ข้อมูลนักเรียน....................................................................................................................... ๓ 
  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา............................................................ ๔ 

  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน...................................................................................... ๕ 
  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา....................................................... ๙ 

  ข้อมลูงบประมาณ................................................................................................................ ๑๑ 

  สภาพชุมชนโดยรวม.............................................................................................................. ๑๑ 
  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ.............................................. ๑๒ 

ส่วนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา……... ๑๖ 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน........................................................................................... ๑๖ 

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ๒๓ 

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ............................ ๒๘ 

  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ.......................................  
 

  ๓๒ 

ส่วนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ ๓๕ 
  จุดเด่น............................................................................................................................................... ๓๕ 
  จุดควรพัฒนา........................................................................................................................ ๓๕ 

  แนวทางการพัฒนาในอนาคต............................................................................................... ๓๖ 

  ความต้องการการช่วยเหลือ................................................................................................. ๓๖ 
ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก ๓๗ 

 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา....................................................................................        

 ประกาศการก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.......................................................... 

 ประกาศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา............................................................................................................................... 
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