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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 25 62  โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 
มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่ มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในก ารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 

                                                                          
                (นายวัฒนา  พลอาษา) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
       31 มีนาคม  2563 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
 ที่อยู่: เลขที่ 114  หมู่ที ่17  ต าบลขามเปี้ย  อ าเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด     
รหัสไปรษณีย์ 45230 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 
 โทรศัพท์: 043567079 โทรสาร : 043567079 E-Mail : chaichanu@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา  จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2518  ได้เปิด
ท าการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน 2 ห้องเรียน  ห้องละ 45 คน  เปิดท าการสอนต้ังแต่วันที่ 11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านขามเปี้ย  สร้างอาคารชั่วคราว จ านวน 3 ห้องเรียนในที่ดิน
รกร้างว่างเปล่า  จ านวน 344 ไร่  โรงเรียนได้บุกเบิกเนื้อที่ จ านวน 80 ไร่ก่อน  อีก 264 ไร่ ยังคงเป็นป่าทึบ  มี
นายสมาน  มโนเอ้ือ  เป็นครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2519  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก.  จ านวน 1 ห้องเรียน  บ้านพักครู 2 หลัง  บ้านพัก
นักการ 1 หลัง  ส้วม 1 หลัง มีครู 6 คน  นักเรียน 91 คน 
 พ.ศ. 2520  ได้ต่อเติมอาคารเรียน 216ก.  เป็น 14 ห้องเรียน  บ้านพักครู 1 หลัง  ครู 9 คน  
นักเรียน 91 คน 
 พ.ศ. 2521  ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง  6 ห้องเรียน  บ้านพักนักการ 1 หลัง  ครู 17 คน  
นักการ 3 คน  นักเรียน 243 คน  นายรณการ  สุทธิประภา  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
 พ.ศ. 2523  มีครู 16 คน  นักการ 4 คน  นักเรียน  296 คน 
 พ.ศ. 2524  ได้ก่อสร้างส้วม 1 หลัง  ครู 18 คน  นักการ 4 คน  นักเรียน 331 คน  
 พ.ศ. 2525  ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 206ก. 1 หลัง  ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง  ครู 18 คน  
นักเรียน 392 คน  นักการ 4 คน 
 พ.ศ. 2526  ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ  206ก. 1 หลัง  ประปาขนาดเล็ก  ครู  28 คน  นักเรียน    
343 คน 
 พ.ศ. 2527  ได้ก่อสร้างบ้านครูแบบ 204-2527  1 หลัง  และก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ  ชค 104  
1 หลัง  มีครู 27 คน  นักการ 4 คน  นักเรียน 334 คน  นายถวิล  ทินผล  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
เม่ือวันที่ 5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2527 
 พ.ศ. 2528  ได้ก่อสร้างบ้านพักครู 204-2527  1 หลัง  มีครู 23 คน  นักการ 4 คน  นักเรียน                
310 คน 
 พ.ศ. 2529  โรงเรียนเข้าโครงการ  มพช.2  รุ่นที่ 4  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ CS208A  
1 หลัง  เป็นอาคารคหกรรม 1 หลัง  เกษตรกรรม 1 หลัง  และปรับปรุงอาคารชั่วคราวแบบ ชค 104 เป็น
อาคารคหกรรมอาหารและเสื้อผ้า  มีครู 19 คน  นักการ 4 คน  นักเรียน 310 คน  นายประสิทธ์ิ  ชิณฮาด  
ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  เม่ือวันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ. 2529  
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 พ.ศ. 2531  ได้ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27  1 หลัง  มีครู 23 คน  นักเรียน 227 คน  นักการ   
4 คน 
 พ.ศ. 2532  มีครู 18 คน  นักเรียน 225 คน  นักการ 4 คน  นายเข็มชาติ  นันโท  ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  เม่ือวันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2532  
 พ.ศ. 2533  ได้ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน 1 ชุด  ครู 18 คน  นักเรียน 253 คน  นักการ 4 คน  
 พ.ศ. 2534  ได้ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนแบบ  ฝ.33  1 ชุด  ครู 18 คน  นักเรียน 354 คน  
 พ.ศ. 2536   มีครู 21 คน  นักเรียน 612 คน  นักการ 4 คน  นายประทวน  วิไลศิลป์ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งใหญ่  เม่ือวันที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2536 
 พ.ศ. 2538  นักเรียน 794 คน  ครู 31 คน  นักการ 4 คน  มีอาสาสมัครอเมริกันมาช่วยสอน
ภาษาอังกฤษ 1 คน  และได้ต้ังมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เม่ือวันที่ 11  มิถุนายน  
2538  มีทุนด าเนินการ 214,258.75 บาท 
 พ.ศ. 2539  มีนักเรียน 925 คน  ครู 31 คน  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม-โรงอาหาร
แบบ 101ล/27 (พิเศษ)  จ านวน 1 หลัง  และผู้บริหารได้รับการก าหนดแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการ  ต้ังแต่วันที่ 
30  ธันวาคม  พ.ศ. 2539   
 พ.ศ. 2540  นายปรีดา  ล ามะนา  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  เม่ือวันที่ 8  มกราคม                 
พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแบบ 216ล.  จ านวน 1 หลัง  และได้เข้าโครงการ
ปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มีนักเรียน 1 ,018 คน  ครู 30 คน  นักการ 4 คน  และในวันที่ 
5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540  ว่าที่ ร.ต. ประมวล  ชาวเรือ  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
 พ.ศ. 2542  มีครู 31 คน  นักเรียน 951 คน  นักการ 4 คน 
 พ.ศ. 2543  มีครู 32 คน  นักเรียน 980 คน  นักการภารโรง 4 คน  มีนายอภิชาต  สืบชมพู  เป็น              
ผู้อ านวยการโรงเรียน  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมสามัญศึกษาติดต้ังโทรทัศน์ใช้สัญญาณผ่าน
ดาวเทียม  เพ่ือการเรียนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ 
 พ.ศ. 2544  มีครู 33 คน  มีนักเรียน 980 คน  นักการภารโรง 4 คน  มีนายดุสิต  เดชอุดม  เป็น
ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2545  มีครู 32 คน  มีนักเรียน 820 คน  ลูกจ้างประจ า 5 คน  มีนายดุสิต  เดชอุดม เป็น
ผู้อ านวยการ 
 พ.ศ. 2547  โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียน 1 ,006 คน  มีครู 34 คน   
ครูจ้างสอน 5 คน  นักการภารโรง 3 คน  ยาม 1 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  และได้มีการย้ายโรงอาหารจาก
เดิมอยู่ใต้หอประชุมไปต้ังอยู่หลังอาคารสอง  โดยมีนายสุพล  พลเยี่ยม  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้ต่อเติมหอประชุมด้านล่างให้เป็นศูนย์วิทยบริหารและก่อสร้างศาลากอง
อ านวยการ  มีนักเรียน 1,016 คน  มีครู 34 คน  ครูจ้างสอน 5 คน  นักการภารโรง 3 คน  ยาม 1 คน  
พนักงานขับรถ 1 คน  โดยมีนางสุพล  พลเยี่ยม  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. 2549  นายฉัตร  ภาคมฤค  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เม่ือ
วันที่ 7  มกราคม  พ.ศ. 2549  มีนักเรียน 1 ,088 คน  ผู้บริหาร 3 คน  มีครู 32 คน  พนักงานราชการ 5 คน  
ครูจ้างสอน 3 คน  นักการภารโรง 2 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน 
 พ.ศ. 2553  นายพจน์  จันทร์โตพฤกษ์  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  
เม่ือวันที่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2553 
 พ.ศ. 2555 นายเพ่ิม  นาก้อนทอง  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
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 พ.ศ. 2558  โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เม่ือนับรวมถึงปีการศึกษา 2558  เป็นเวลา 40 ปี  และในปี
การศึกษานี้ได้เปิดใช้โรงอาคารใหม่  โดยได้รับการสนับสนุนจากผ้าป่าศิษย์เก่า  ชื่ออาคาร  “โรงอาหาร 38 ปี  
รวมใจชัยชนู” 
 พ.ศ. 2560  โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียน แบบ 216ล/57ก.  และ
รองผู้อ านวยการ นางนิรมล  ทิพชัย  ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนควาย  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  โรงเรียนรับบรรจุแต่งต้ังรองผู้อ านวยการคนใหม่คือ  นายชินกร  โตกลาง 
 พ.ศ. 2561  นายวัฒนา  พลอาษา  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   
เม่ือวันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 และด ารงต าแหน่งจนถึงปัจจุบันนี้ 
 
แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน 
 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
 3. พัฒนาบุคลิกภาพ  ระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 4. พัฒนาบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม  เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 6. พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง 
 
แผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
 1. ปลูกฝังเสริมสร้างให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เสริมสร้างภาวะผู้น าและทีมงาน 
 5. การปฏิรูปการเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตร  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 
 6. นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  
 7. การพัฒนาอาคารสถานที่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  
 9. พัฒนาโรงเรียนทุกด้านมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
 10. ส่งเสริมโครงการรักการอ่านทุกกลุ่มสาระ 
 
ปรัชญาของโรงเรียน 
 ปัญญา  คารวะ  สามัคคี  มีวินัย 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 สีฟ้า  หมายถึง  ความกว้างใหญ่ไพศาลของโลกแห่งการเรียนรู้ 
 สีแสด หมายถึง  ความกล้าหาญ  เสียสละ  อดทน  มีคุณธรรม  และจริยธรรมที่ดีงาม 
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ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 ต้นไผ่  หมายถึง  ความแตกฉานแห่งปัญญา  ความสามัคคี  ความม่ันคง  และความอดทนแห่งจิตใจ  
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
 ดอกเฟ่ืองฟ้า  หมายถึง  คุณธรรม  เกียรติยศ  ความเจริญงอกงาม  ความดีเด่น  ความสวยงาม
ท่ามกลางความขาดแคลน 
 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาการศึกษา  มีคุณธรรม  น าความรู้สู่มาตรฐา นสากล  เคียงคู่ท้องถิ่น  ปลอดสิ่งเสพติด  
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ 
 สุขภาพดี  มีสัมมาคารวะ 
 
เอกลักษณ์ 
 กีฬาเด่น  เน้นวิชาการ 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐาน
ของ สพฐ. 
 2. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
 3. ส่งเสริมสนับสนุน  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ.  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นมืออาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียน
การสอน 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งงเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอน 
 8. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 9. ส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัญชาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. 
 2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ. มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นมืออาชีพ  และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 6. โรงเรียนมีสื่อ  นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 
 7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8. ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จึงก าหนด กลยุทธ์ปีการศึกษา                       
พ.ศ. 2561 จ านวน 5 กลยุทธ์  ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ได้มาตรฐานของ สพฐ.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงค์  และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นมืออาชีพ  มีความรู้
และทักษะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิม
สมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กลยุทธ์ท่ี 5  สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  ระดมสรรพก าลังในชุมชน  และเผยแพร่ผลการจัด
การศึกษา  พัฒนาระบบการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ขา้ราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 40 6 6 1 55 

 

 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 32 23 - 55 

 

 

3% 

73% 

11% 

11% 

2% 

ข้อมลูบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา  2562 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

58% 

42% 

วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
ปีการศึกษา 2562 

ต า่กว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 
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3) ภาระงานสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2  
2. ภาษาไทย 6 15.00 
3. คณิตศาสตร์ 7 15.72 
4. สังคมศึกษา 9 13.33 
5. ภาษาอังกฤษ 7 15.15 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 15.67 
7. การงานอาชีพ 2 14.00 
8. พลศึกษา 4 16.00 
9. ศิลปศึกษา 5 13.50 

รวม 54 14.88 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 652  คน 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 4 75 61 136 34.00 
ม.2 4 41 73 114 28.50 
ม.3 4 46 60 106 26.50 
ม.4 4 47 49 96 24.00 
ม.5 5 41 61 102 20.40 
ม.6 4 26 72 98 24.50 

รวมทั้งหมด 24 276 376 652 26.08 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 

 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 61.11 52.61 30.36 60.28 40.74 73.82 66.67 88.02 40.11 

ม.2 24.23 26.15 54.45 36.10 40.82 56.28 81.00 78.00 46.82 

ม.3 45.32 41.38 34.06 75.71 95.96 32.29 90.48 83.00 64.29 

ม.4 75.21 36.92 39.93 56.54 96.55 40.13 94.67 85.71 54.33 

ม.5 74.44 48.61 43.36 67.13 67.33 67.08 100.00 96.39 46.88 

ม.6 56.40 38.32 46.85 76.80 ไม่เรียน 72.96 100.00 100.00 73.64 

รวม 336.71 243.99 249.01 372.56 341.4 342.56 532.82 531.12 326.07 

ร้อยละ 56.12 40.67 41.50 62.10 68.28 57.09 88.80 88.52 54.35 
 
 
 
 

75 

41 
46 47 

41 

26 

61 

73 

60 

49 

61 

72 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียนแยก ชาย - หญิง  
โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง 
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 2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 136 0 24 60 52 112 82.35 
ม.2 114 0 15 56 43 99 86.84 
ม.3 106 0 12 54 40 94 88.68 
ม.4 96 0 10 46 40 86 89.58 
ม.5 102 0 13 58 31 89 87.25 
ม.6 98 0 10 43 45 88 89.80 

รวม 652 0 84 317 251 568 87.42 
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นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป  ปี
การศึกษา 2562 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 136 0 18 64 54 118 86.76 
ม.2 114 0 12 68 34 102 89.47 
ม.3 106 0 10 51 45 96 90.57 
ม.4 96 0 8 48 40 88 91.67 
ม.5 102 0 7 50 45 95 93.14 
ม.6 98 0 6 50 42 92 93.88 

รวม 652 0 61 331 260 591 90.91 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผา่น 24 15 12 10 13 10

ด ี 60 56 54 46 58 43

ดเีย ีย่ม 52 43 40 40 31 45

0
10
20
30
40
50
60
70

จ า
นว

น 

นกัเรียนที่มผีลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ้น
ไป  ปีการศึกษา 2562 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผา่น 18 12 10 8 7 6

ด ี 64 68 51 48 50 50

ดเีย ีย่ม 54 34 45 40 45 42

0
10
20
30
40
50
60
70
80

จ า
นว

น 

นักเรียนที่มผีลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไป  ปีการศึกษา 2562 
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 4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 15 51 40 91 85.85 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 12 62 32 94 88.68 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 20 46 40 86 81.13 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

0 6 55 45 100 94.34 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

0 23 48 35 83 78.30 

รวม 0 76 262 192 454 85.66 

 

 
 

 

 

20% 

16% 

26% 

8% 

30% 

นักเรียนทีมี่ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562 ของผู้ เรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

ความสามารถในการส ือ่สาร 

ความสามารถในการคดิ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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 5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

0 9 58 31 89 90.82 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

0 20 51 27 78 79.59 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

0 15 53 30 83 84.69 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

0 10 61 27 88 89.80 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

0 16 49 33 82 83.67 

รวม 0 70 272 148 420 85.71 

 
 

 
 
 
 

13% 

29% 

21% 

14% 

23% 

นักเรียนทีมี่ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562 ของผู้ เรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

ความสามารถในการส ือ่สาร 

ความสามารถในการคดิ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 

ระดับชั้นศึกษาปีมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.90 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 20.38 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 27.30 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 28.81 32.98 33.25 

 
     2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561– 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 46.82 47.90 1.08 
คณิตศาสตร์ 23.18 20.38 -2.80 
วิทยาศาสตร์ 32.64 27.30 -5.34 
ภาษาอังกฤษ 24.46 28.81 4.35 

 
 

 
 

 
 
 

46.82 

23.18 

32.64 

24.46 

47.9 

20.38 

27.3 28.81 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             
(O-NET)  ปีการศึกษา 2561– 2562  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 35.06 43.02 42.21 
สังคมศึกษา 30.18 36.10 35.70 
คณิตศาสตร์ 16.07 21.81 25.41 
วิทยาศาสตร์ 25.38 27.29 29.20 
ภาษาอังกฤษ 22.30 25.42 29.20 

 
     2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 37.60 35.06 -2.54 
สังคมศึกษา 30.46 30.18 -0.28 
คณิตศาสตร์ 18.84 16.07 -2.77 
วิทยาศาสตร์ 24.37 25.38 1.01 
ภาษาอังกฤษ 21.61 22.30 0.69 

 

 

 

37.6 

30.46 

18.84 

24.37 
21.61 

35.06 

30.18 

16.07 

25.38 
22.3 

ภาษาไทย สงัคมศกึษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET)  ปีการศึกษา 2561 – 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องคณิตศาสตร์  
2. ห้องภาษาไทย  
3. ห้องภาษาอังกฤษ  
4. ห้องพระพุทธศาสนา  
5. ห้องดนตรี  
6. ห้องคอมพิวเตอร์  
7. ห้องวิทยาศาสตร์  
8. ห้องสมุด  
9. ลานกีฬา 
10. สวนยางพารา 

710 
665 
745 
722 
660 
808 
721 
990 
998 
490 

 
 
 2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องสมุดประชาชน    
2. ศูนย์ศิลปาชีพอ าเภอโพธิ์ชัย 
3. ธนาคาร   
4. สถานีต ารวจโพธิ์ชัย  
5. ไปรษณีย์โพธิ์ชัย 
6. วัดรัตนไตรคม   
7. วัดสว่างสระทอง   
8. ศาลเจ้าปู่ขามเปี้ย 
9. วัดป่าชัยมงคลม่ิงเมือง   
10. ห้องสมุดเทศบาลต าบลชัยวารี   
11. ศูนย์อินเทอร์เนตเทศบาลชัยวารี   
12. ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธิ์ชัย   
13. โรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

8 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
5 
3 
3 
5 
3 
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1.7 รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ 
       ระดับภาค 
 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข ระดับชั้น ม.1-ม.6 

2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่อง              
ทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 

3) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
4) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
5) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
7) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
8) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 

       ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 2) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

3) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 4) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

5) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

7) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น   ระดับชั้น ม.1-ม.3 
8) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว   ระดับชั้น ม.4-ม.6 
9) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภท

บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 
10) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 
11) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
12) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
13) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
14) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับชั้น       

ม.1-ม.3 
15) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยการปะติด  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
16) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
17) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
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18) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
19) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP  

ระดับชั้น ม.4-ม.6 
20) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ระดับชั้น ม.4-ม.6 
21) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

ระดับชั้น ม.4-ม.6 
22) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันภาพไทยประเพณีระดับชั้น 

ม.1-ม.3 
23) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
24) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 
25) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรรค์  ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 
26) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรรค์  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
27) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 
28) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น  ระดับชั้น    

ม.1-ม.3 
29) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 
30) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  

ระดับชั้น ม.4-ม.6 
31) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  

ระดับชั้น ม.4-ม.6 
32) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ  ระดับชั้น    

ม.4-ม.6 
33) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 
34) ได้รับรางวัลเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11  ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 
35) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานท านอง

เสนาะ  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
36) ได้รับรางวัลเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)  ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 
37) ได้รับรางวัลเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)  ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 
38) ได้รับรางวัลเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
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39) ได้รับรางวัลเหรียญทอง   กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
40) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
41) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้น 

ม.1-ม.3 
42) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานท านอง

เสนาะ  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
43) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
45) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ระดับชั้น 

ม.1-ม.6 
46) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  

ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
47) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง  ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 
48) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
49) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

ประเภทชาย  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
50) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
51) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
52) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
53) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
54) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
55) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
56) ชนะเลิศ การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ครั้งที่ 25  
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ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินภายในสถานศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน  อยู่ในระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ย่อย ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

      1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน       

ระดับคุณภาพ      

                  1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ย่อย ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ      
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
6)  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ ดีต่องานอาชีพ       

ระดับคุณภาพ      
 
       กระบวนการพัฒนา 

                โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี                
ปีการศึกษา 2559-2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา  2562  
และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานของ สพฐ . ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงค์  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะเห็นได้จากโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 
                 1. ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อ เทคโนโลยีมาออกแบบในการกระบวนการ
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เรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ เช่น จัดสอบ PISA ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี 1-3  
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนได้
สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม พบว่า ผู้เรียนส่วนมากเรียนรู้การอ่าน เขียน การสื่อสาร  จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน สืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว +1.08 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลดลง -2.54  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปี
การศึกษานี้สถาบันอุดมศึกษาเปิดรับนักศึกษาโดยใช้แฟ้มเอกสาร (Portfolio) สัมภาษณ์ ท าให้นักเรียนมีที่ศึกษา
ต่อ จึงอาจเป็นเหตุให้นักเรียนไม่ได้ต้ังใจสอบครั้งนี้ ก็อาจเป็นไปได้และผลการประเมินอ่าน เขียน การสื่อสาร และ
คิดค านวณ พบว่านักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปีการศึกษา  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  
คิดเป็นร้อยละ 87.42   สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
         2. ด้านความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี   โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย และโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นผู้น า โดยคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้แบบโครงงาน จัดบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อเทคโนโลยีมาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ เช่น เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ  กิจกรรม To Be Number One  พบว่า  ผู้เรียนส่วนมากกล้าคิด กล้าแสดงออกมีลักษณะความเป็น
ผู้น า โดยคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดในงานแข่งขันทักษาทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภท โครงงาน
เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 82 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ัง
ไว้ร้อยละ 75 
                 3. ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   โครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียน
กล้าคิด กล้าออกแบบและสร้างนวัตกรรมมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้แบบโครงงาน จัด
บรรยากาศภายในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  น าสื่อเทคโนโลยีมาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ เช่น เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ พบว่า ผู้เรียนส่วนมากท างานเป็นกลุ่มมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
และท างานเป็นกลุ่มเพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้คิด ออกแบบและสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและกิจได้รับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นตัวแทน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ  และในงานศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูน              
แอนิเมชั่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง                    
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion  Infographic  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภท ทดลอง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการแสดง                 
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง
ติดต่อกันมาหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 80              
สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 75 
                 4. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ห้องเรียนได้ติดต้ังโปรเจ๊กเตอร์ เครื่องเสียง เพ่ือให้ครู ผู้เรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ บริการWIFI ทุก
ห้องเรียน ใช้สื่อ ICT พบว่า ผู้เรียนทุกคนมีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ได้ค้นคว้าองค์ความรู้ผ่านการสืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ตส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ กิจกรรม  
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ  และในงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขัน
การสร้าง Motion  Infographic  การจัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ   คิดเป็นร้อยละ 80 เท่ากับเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
               5. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ โครงการพัฒนากลุ่มสาระ                     
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อ เทคโนโลยีมาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 1.08 และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 4.35   
ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น= 0.69  และวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น= 1.01  การจัดกิจกรรม           
ตามโครงการต่อเนื่อง ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 69.68  ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 70 
 

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ระดับ 3 ขึ้นไป มีแนวโน้นสูงขึ้นทุกปี 

 

ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวม 
2560 58.70 
2561 66.19 
2562 69.68 
เฉลี่ย 64.86 
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                 6. ด้านมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ โครงการเปิดบ้านวิชาการ โครงการแนะแนวการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ประสบการณ์มา
แนะน า ชี้น าแนวทางในการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมเก่ียวกับอาชีพ พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียน
ต่อร้อยละ 95 ประกอบอาชีพตามอุดมการณ์อย่างมีความสุข ร้อยละ 5 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน
ต่อตามอุดมการณ์ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพตามอุดมการณ์อย่างมีความสุข ร้อยละ 20 ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 92    สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 

                   สรุปด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2562 ดังนี้ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3  เหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ม.4-ม.6  เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  ระดับชั้น ม.1-ม.3  เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น  
ระดับชั้น ม.1-ม.3  เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ระดับชั้น ม.1-ม.6            
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6  เหรียญเงิน กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้น ม.1-ม.3  
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.85                 
สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 76 

        2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ย่อย ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด      
2. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย      
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย      
4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม      

ระดับคุณภาพ      

      กระบวนการพัฒนา 

             โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี                
ปีการศึกษา 2559-2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา  2562  
และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานของ สพฐ . ปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงค์  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้จัดท า
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ระเบียบวินัยนักเรียน   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โครงการ 5ส  ส่งผลนักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา ดังนี้ 
                1.ด้านมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่โรงเรียนได้ก าหนด  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรม  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
“สุขภาพดี  มีสัมมาคารวะ”ที่โรงเรียนก าหนดไว้ ดังนี้  1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แต่งต้ังครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น 2) ประชุมวางแผน ก าหนดตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้และ
เกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะ ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา และ 3) ประชุม
ชี้แจงนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาให้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน  โรงเรียนได้จัดท า
คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยครูทุกคนบูรณาการตามรายวิชาที่ท าการเรียน              
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้
ประเมินแต่ละภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา นอกจากนี้ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน  ซ่ึง
ด าเนินการต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ส่งผลนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์  มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

          จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการเพ่ิมขึ้น ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 90.91 สูงกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80  

         ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับเยี่ยม มีแนวโน้นสูงขึ้นทุกปีการศึกษา  
 
ข้อ 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียน 

736  คน 
จ านวนนักเรียน 

662 คน 
จ านวนนักเรียน 

652 คน 
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    407 55.30 420 58.01 376 57.67 
2 ซ่ือสัตย์สุจริต 373 50.68 384 53.04 384 58.90 
3 มีวินัย 422 57.34 425 58.70 393 60.28 
4 ใฝ่เรียนรู้ 427 58.02 430 59.39 368 56.44 

5 อยู่อย่างพอเพียง 512 69.57 509 70.30 446 68.40 

6 มุ่งม่ันในการท างาน 431 58.56 432 59.67 395 60.58 
7 รักความเป็นไทย 490 66.58 488 67.40 541 82.98 
8 มีจิตสาธารณะ 408 55.43 418 57.73 436 69.76 

เฉลี่ยแต่ละปีการศึกษา 58.94 60.53 64.38 

เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา 61.28 
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               2. ด้านความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ปลูกฝัง
ให้ผู้เรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทยและยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผู้เรียนสุภาพอ่อนน้อย โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อ่ืน รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซ่ือสัตย์ มุ่งมานะในการเรียน อยู่อย่างพอเพียง พบว่า ผู้เรียนส่วนมากให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน บริจาคเงิน เลือดเพ่ือสาธารณกุศล ท าความสะอาดพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ ห้องเรียน เป็นประจ า  
และชุมชน วัด หมู่บ้านเป็นบางโอกาส ทุกวันผู้เรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ดังนี้ 1) ลงเวลา 2)เคารพธงชาติ  
3)สวดมนต์ไหว้    4)สงบนิ่ง  5)กล่าวค าปฏิญาณตน ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
คนไทย การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 82.98 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
                3. ด้านยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ได้แก่ โครงการค่าย
คุณธรรม กิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน                
โรงเรียนจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกปี  เพ่ือสร้างความคุ้นเคย รู้จักกัน ใช้ชีวิตจริง อยู่ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมร่วมกัน    ผลการจัดกิจกรรมพบว่า ผู้เรียนส่วนมากสามารถอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน 
สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสภานักเรียนคอยช่วยเหลือน้องๆ เพ่ือนๆ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อย
ละ 81 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
                  4. ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  ได้แก่ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการงานอนามัยโรงเรียน โครงการ 5ส  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา และ
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาให้ผู้เรียนสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีทักษะสุนทรียภาพ 
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เล่นกีฬาตามความต้องการ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างเป็น
นิสัย มีวินัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมชน และจัดกิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอก ผลการพัฒนาพบว่า ผู้เรียนส่วนมากสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ สิ่ง
เสพติด และผู้เรียนมีลักษณะจิตสังคม พบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีจิตอาสา มีความตระหนักในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ท าให้บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียนรู้  ได้ด าเนินโครงการ อย.น้อย
และได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการ
ต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 80 
เท่ากับเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
              สรุปด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานของ สพฐ. 
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีลักษณะอันพึงประสงค์  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ
ค่ายคุณธรรม โครงการ 5ส  โครงการพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน  โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความประพฤติเรียบร้อย  ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตอาสา ความภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลาย สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบ
และด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็น
ร้อยละ 83.72 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
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          จุดแข็ง 
             ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดี ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี มีความสุขกับการเรียนรู้  
          จุดควรพัฒนา 
              ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
 
         มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน      
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

     

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

     

ระดับคุณภาพ      

         

     กระบวนการพัฒนา 

        โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 
4 ปี  ปีการศึกษา 2559-2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 
2562 และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี  มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล และหลักการมีส่วนร่วม      
กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้และทักษะ   
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน และกลยุทธ์ที่  4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลยุทธ์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  ระดมสรรพก าลังในชุมชน  และเผยแพร่ผลการจัด
การศึกษา  พัฒนาระบบการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน   จัดโครงสร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานครบวงจรอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน งานโครงการ กิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน
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โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย มีการแบ่งงานเป็น  5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานบุคลากร   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่าย
บริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  จัดท าคู่มือการบริหารงานของโรงเรียน พรรณนางาน 
บริหารงานบนพ้ืนฐานของหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วมประเมิน   เพ่ือบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “ธรรมาภิบาล” คือ หลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า และได้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการเข้ากับหลักการ
บริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง  ดังนี้ ขั้น P (Plan) ประชุมวางแผนด าเนินการ 
จัดท าแผนกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี  คู่มือการบริหารงาน พรรณนางาน
ตามโครงสร้าง การบริหารและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาว่าสอดคล้องกับโครงการใดบ้าง  ขั้น D (Do) 
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ โดยเน้นกระบวนการท างานแบบกลุ่ม/ทีม เปิดโอกาสให้ครูได้ออกแบบการ
ท างานด้วยตนเอง  ขั้น C (Check)  ด าเนินการก ากับ นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ขั้น  A (Act) สะท้อนผล ปรับปรุงผลด าเนินงานเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดย
ส่งเสริมจุดแข็งให้ยั่งยืน น าจุดอ่อนมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน โปร่งใส  โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้
เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นน าสู่มาตรฐานสากล บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้อง
ส านักงานน่าอยู่ ห้องเรียนสะอาดพร้อมโต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมสื่อ เทคโนโลยีที่พร้อมจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ด้านเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  โรงเรียนได้ด าเนินการ
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน คู่มือการบริหารงาน พรรณนางาน แผนปฏิบัติการ เผยแพร่แก่ผู้เก่ียวข้องโดย
ผู้อ านวยการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ www.phochai.ac.th  Email : chaichanu@gmail.com ระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา
มัธยมศึกษา  ติดป้ายประกาศ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ประเมินความเข้าใจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบายของโรงเรียน เน้นการปฏิบัติโดยน าระบบบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) กระจายอ านาจจากผู้อ านวยการไปสู่รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ และครู 
ก ากับติดตามกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ์
โครงการทุกปี คณะผู้บริหารโรงเรียนติดตามกระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ รายงานประจ าปีของกลุ่มสาระฝ่ายงาน เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
SAR เป็นประจ าทุกปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27  และเผยแพร่ต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความ
ร่วมมือผู้เก่ียวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็น
ร้อยละ 91.31 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 90 
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                 2. ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานบุคลากร   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  แต่ละฝ่ายได้ก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโดยจัดท าคู่มือการบริหารโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคลากร บริหารงานตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีควบคู่กับใช้กระบวนการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)  วางแผนแนวทางในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม การปฏิบัติงาน และมีจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม และมีระเบียบวินัย วางแผนการท างาน 
ร่วมกัน โดยยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย ท าให้ครูมีความรัก และภาคภูมิใจในระบบบริหารจัดการ ครู
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และจัดท าค าสั่งแต่งต้ังมอบหมายงานในหน้าที่ แต่งต้ังคณะท างาน  คณะท างาน
นิเทศก ากับติดตามแบบกัลยาณมิตรเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่  จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือวางแผนระบบงานในแต่ละปีการศึกษา 
ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน ประชุมเฉพาะกิจ และประชุมก่อนปิดภาคเรียนเพ่ือสรุปผลการด าเนินในแต่ละปี
การศึกษา ส่งผลมีระบบงานบริหารอย่างมีคุณภาพ จัดเก็บผลงาน การด าเนินงาน ผลงานดีเด่น ผลงาน
โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีห้องส านักงานฝ่ายทุกฝ่ายทุกงานจัดเป็นระบบและสะอาด
น่าอยู่  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 85.02   สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85 
                   3. ด้านด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานวิชาการ โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุล
ทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ต้องการและความถนัดของตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย  กิจกรรมชุมชนตามความ
ถนัดและต้องการของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เปิดหลักสูตรห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาย
ภาษา ห้องเรียนทวิศึกษา  เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เฉพาะด้าน  จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ตามโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
อย่างทั่วถึงทุกคนมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา 
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 86.23  สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 
86 
                 4. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครู
ให้มีความรู้ในด้านเทคนิคการสอนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
มาใช้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่าน การฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและได้ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตาม
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มาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น เช่น โครงการพัฒนาส่งเสริมและวิจัยการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงการศึกษาดูงาน 
ส่งผลให้ครูส่วนมากผ่านการพัฒนาตนเอง  โครงการคูปองครู ครูทุกคนผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และครูทุกคนเข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการ TEPE 
Online ตามสมรรถหลักของตนเอง  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปี
การศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 89.02 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้
ร้อยละ 85 
                5. ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มี
การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า และมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน มีบรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามบริบทของตนเอง  มีการก าหนดมาตรการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม มหี้องฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานบุคลากร   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงาน
แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องงานแนะแนว  ห้องประชุมเล็ก ห้อง
ประชุมหลวงปู่ใหญ่  ห้องประชาสัมพันธ์  ห้องTo Be Number One  ห้องพยาบาล  ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
ห้องปฏิบัติการดนตรีพ้ืนเมือง ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  ห้องสมุด  กลุ่มปฏิบัติการสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  (คหกรรม ช่างประดิษฐ์ อาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม )และห้องเรียนจัดอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer  จอ LED การจัดกิจกรรม
โครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 88.14       สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 88 
                 6. ด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ผ่านเว็บไซต์ www.phochai.ac.th  Mail : chaichanu@gmail.com ระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา
มัธยมศึกษา  ติดต้ังเครื่องลงเวลามาและกลับในปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติ มีห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ฟรี 
WIFI  ทุกห้องเรียนจัดอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Projector, Visualize, Printer จอ LED ระบบ WIFI  มีระบบกล้องวงจรปิด และเม่ือสิ้นปีการศึกษาโรงเรียน
จัดท าวารสารทิวไผ่ชัยชนูเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกช่องหนึ่ง พบว่า ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับบริการ
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น โครงการเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ(ICT)  การจัด
กิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 87.83  สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85 

               สรุปมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
บุคลากรทุกคน  มีส่วนร่วม มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัด
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่อง
ติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 87.93  สูงกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 78 

 
            จุดเด่น 
      โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สามารถเป็นต้นแบบและแบบอย่างได้ 
 
            3. จุดควรพัฒนา 
  1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนมาก
ยิ่งขึ้น 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ย่อย ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

1. จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
4.ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

ระดับคุณภาพ      
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กระบวนการพัฒนา 

      โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 
4 ปี  ปีการศึกษา 2559-2562 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 
2562 และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้าง
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นมืออาชีพ  มีความรู้และทักษะมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ก าหนดสัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เปิดบ้าน
วิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ งภายใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง มีการนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตรครูทุกคนภาคเรียนละครั้ง 
เช่น โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โครงการพัฒนาวิจัยการศึกษา  โครงการ
นิเทศภายใน  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา   โครงการพัฒนาสารสนเทศ  และโครงการอาคารสถานที่ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้ 

      1. ด้านจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้           
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ  การแสดงออก  การน าเสนอผลงาน  โดยผ่านการจัดท าโครงงาน  การ
ท างานเป็นกลุ่ม  การสาธิต การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ 
ด าเนินกิจกรรม โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้น  สอดแทรกการใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม  มีระบบการอ้างอิงที่ถูกวิธี  คณะครู
ด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ด้วยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย พบว่า ผู้เรียนส่วนมากได้
เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ท างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก 
ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีทักษาในการน าเสนอผลงาน  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการ
ต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 88.57  
สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85 

     2. ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีสร้างและ
พัฒนาสื่อใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผล
การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น  พบว่าโรงเรียนได้ก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูประจ าห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ซ่ึง
แต่ละห้องเรียนให้จัดบรรยากาศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดมุมหนังสือ มุมค้นคว้า มีอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
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จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer จอ LED ระบบ 
WIFI การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ    ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 87.65  สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85 

    3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนพบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่ปรึกษา เน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับผู้สอน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการ
จัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การจัด
กิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 88.71  สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85 

         4. ด้านตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูมี
การศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการพัฒนาเครื่องมือ
วัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเก็บเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบมีการ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ครูมีการตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักการและประเมิน ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการ
ต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 88.89 สูง
กว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85 

        5. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด              
การเรียนรู้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะ เช่น ศึกษาดูงาน อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ของครูโดยเพ่ือนครูในลักษณะของการจับคู่พัฒนา หรือการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ืออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ในกรณีของการใช้กระบวนการกลุ่ม จ าแนกกลุ่มตามสาระ
การเรียนรู้ หรือระดับชั้น การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ โดยเพ่ือนจะช่วยเพ่ิม มุมมองและแนวคิดในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน เช่น 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน ประชุมกลุ่มย่อย   การจัด
กิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 87.55 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85 
 
              สรุปมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียนและผู้เรียนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการศึกษา
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หลักการวัดและประเมินผลและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะ  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและ
ด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
88.27 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อยละ 85   

            จุดเด่น  

     ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูมีวิจัยในชั้นเรียน 

             จุดควรพัฒนา 

     ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้  
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ภาคผนวก 

 
1. การให้ความเห็นชอบเอกสาร รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง                     
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
7.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  
8. รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว  เห็นว่ารายงานนี้ตรงตามทีได้ปฏิบัติจริงทุกประการ    
 

                                                       (ลงชื่อ)       
                                  (นายชินกร  โตกลาง) 
                              รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

         31  มีนาคม  2563 
 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์  

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดท าขึ้นตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 15 (7) ที่ระบุให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงโรงเรียนได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมด 
ของสถานศึกษา ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้น าเสนอรายงานผลการประเมิน 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน
และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้และหวัง
ว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาในปีถัดไปและเป็น
ฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 

          (ลงชื่อ)        

                           (นายวัฒนา  พลอาษา) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

             31 มีนาคม 2563 
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  ได้พิจารณารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   (SAR) ปีการศึกษา 2562  พบว่าโรงเรียนได้
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่คาดหวังของโรงเรียน นอกจากนี้
มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล จึงให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 นี้ 
 

    
                    (นายฉลาด  ขามช่วง) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  
                                                                     31 มีนาคม 2563     
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มาตรฐาน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 82.60 ดีเลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 81.85 ดีเลิศ 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 83.72 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  87.93 ดีเลิศ 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  91.31 ยอดเยี่ยม 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85.03 ดีเลิศ 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

86.23 ดีเลิศ 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  89.02 ดีเลิศ 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

88.14 ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

87.83 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 88.27 ดีเลิศ 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

88.57 ดีเลิศ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 87.65 ดีเลิศ 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88.71 ดีเลิศ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

88.89 ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

87.55 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 86.27 ดีเลิศ 
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ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
****************************************************************** 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561  ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ประกาศอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ประกาศ  ณ วันที่ 9   กันยายน พ.ศ. 2561 
    

      
      (นายฉลาด  ขามช่วง)                                                    

ประธานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

     
 

 
 
 
 
 



38 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
ที่  65/2562 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

****************************************************************** 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561  ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ.
2561  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนจรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา  2562 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 16   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
    
 

                                                                 
      (นายวัฒนา  พลอาษา)    
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐาน  สพฐ. 3  มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 

1.คุณภาพผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 80.00 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
75.00 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75.00 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80.00 
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.00 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 80.00 
 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 
 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 
 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 80.00 

2.กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 90.00 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85.00 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  86.00 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ 85.00 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 88.00 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 85.00 
3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 85.00 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 85.00 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85.00 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 85.00 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 85.00 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00-79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00-89-99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ 
ท่ี  45  / 2562 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 2554 ระบุให้
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

 

 คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน นายทินกร  มลาขันธ์ 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1) ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร และการค านวณ นางวันดี  เขจรรักษ์ 

นางสุภาภรณ์ จอมค าสิงห์ 
นางเอ้ือมพร  นราทร 

     2) เปลี่ยนความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางสาวภัครวลัญชญ์  ค าทองเทพ 
นางศศิธร  คงครบ 

     3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางนิจพร  ขามชู 
นางสาวปิยฉัตร  วิมลพล 
นายทองพูน สุขรัตน์ 
นายธนวัฒน์    ธนาไสย์ 
นายสุบรรณ  บุญเพ่ิม 

     4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นางณปภัช  ชัยสุขจินดา 
นางสาวมนปริยา  โพธิ์ชัยหล้า 
นายนราชิตร  แดนกาไสย 
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     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นายทินกร  มลาขันธ์ 
นางสาวพีริยา  พันทะสาร 
นางฉัตรลดา  มลาขันธ์ 
นางสาวชัชนันทฺ  ภูมิภาค 
นายชิรารัณ  บวรโมทย์ 

     6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางลออ  แร่ทอง, 
นางสาวสมจิตร  ชูศรีเมฆ 

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด นายวรรณชัย  กมลศิลป์ 

นายสนทยา  อินทร์พจน์ 
นายวรเวช  ละดาไสย์ 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นไทย นายนิกร  แหลมกีก่ า 
นายสุบิล  วรชัย 
นายกมล  บุญสินชัย 

     3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย นายเตรียมใจ  ตาลทอง 
นายธีรสิทธ์ิ  วิเศษศิลป์ 
นางวรินทร์ทิพย์  ค าจุมจัง 

     4) สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม นางจุฬาภรณ์  สินธิทา 
นางนุชจรินทร์  สุวรรณศรี 
นายวรวุฒิ  โคกหงส์ 
นายวุฒิชัย  มุลเมืองแสน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

นายชินกร  โตกลาง 

  2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน นางสาวทัศนีย์  สนั่นเอ้ือ 
นางสุรีย์พร  บุญสินชัย 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายคุลี  มณีโสม 
นายยุทธศาสตร์  กมลชู 
นางเปรมจิต  วงค์กระโซ่ 

  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นายทินกร  มลาขันธ์ 
นางสาวพีริยา  พันทะสาร 
นางฉัตรลดา  มลาขัน 
นางสาวชัชนันท์  ภูมิภาค 
นายชิรารัณ  บวรโมทย์ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา 
นางนงนุช  ศรีนุกูล 
นางพจนีย์  หรเพลิด 
นางเปรมจิต  วงค์กระโซ่ 
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  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด                 
การเรียนรู้ 

นายวรรณชัย  กมลศิลป์ 
นายสุทัศน์  ชูศรีเมือง 
นายสุธี  สารบุญเรือง 
นายอิสรา  โยชน์เมืองไพร 
นายส าภาส  ธนาไสย์ 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

นางณปภัช  ชัยสุขจินดา 
นางสาวมนปริยา  โพธิ์ชัยหล้า 
นายนราชิตร  แดนกาไสย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นายทินกร  มลาขันธ์ 
  3.1 จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางสาวธัญทิวา  บุญศล 
นางพจนา  มอไธสง 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นางรัตน์ธนพร  ตาลทอง 
นางสาวนันทนา  ภาณุเมศ 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายดุสิต  ดลปัดชา 
นายทองพูน  สุขรัตน์ 
นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู 
นายธนวัฒน์  ธนาไสย์ 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

นายมนตรี  กาสี 
นางสุวิชา  จรบุรมณ์ 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางอุษา  ชมพูพฤกษ์ 
นางสาวภรณ์พัฏตรา  แดนประกรณ์ 

   
 หน้าที่ ด าเนินการรวบรวมหลักฐานเอกสารตามมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  ย้อนหลัง                 
ปีการศึกษา 2562 จัดแฟ้มเอกสาร  ป้ายนิเทศ  และน าเอกสารมาจัดน าเสนอที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษา   
   

ขอให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย  ให้บร รลุตา ม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 
ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  16   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                                      ลงชื่อ        
( นายวัฒนา  พลอาษา) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
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ประกาศโรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 2554 
ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

1. นายวัฒนา  พลอาษา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการกร                
2. นายทินกร  มลาขันธ์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
3.นายวรรณชัย  กมลศิลป์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
4.นางอุษา  ชมพูพฤกษ์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
5.นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
6.นางสุรีย์พร  บุญสินชัย  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
7. นางสาวทัศนีย์  สนั่นเอ้ือ  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
8. นางวันดี  เขจรรักษ์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
9. นางสาวสาธกา  ตาลชัย   ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
10. นายนิกร  แหลมกีก่ า  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
11. นายดุสิต  ดลปัดชา  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2   กรรมการ 
12. นายกมล  บุญสินชัย  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
13. นางลออ  แร่ทอง  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
14. นายมนตรี  กาสี  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
15. นางเปรมจิต  วงค์กระโซ่  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวมนปริยา  โพธิ์ชัยหล้า ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย  ให้บร รลุตา ม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
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           ประกาศ  ณ  วันที่  16    พฤษภาคม    พ.ศ. 2562 
 

 

                                    ลงชื่อ       
                                                 ( นายวัฒนา  พลอาษา) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
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ประกาศโรงเรียน โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ปีการศึกษา 2562 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 
 
 

พระกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด  ข้อ 14 (1) – (8) และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 หมวด ข ข้อ 6.1 ก าหนดให้สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ 
อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
นั้น    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39(1) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา พุทธศักราช 2561  ดังนี้ 

 

1. นายวัฒนา  พลอาษา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการกร                
2. นายทินกร  มลาขันธ์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
3.นายวรรณชัย  กมลศิลป์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
4.นางอุษา  ชมพูพฤกษ์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
5.นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
6.นางสุรีย์พร  บุญสินชัย  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                      กรรมการ 
7. นางสาวทัศนีย์  สนั่นเอ้ือ  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
8. นางวันดี  เขจรรักษ์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
9. นางสาวสาธกา  ตาลชัย   ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
10. นายนิกร  แหลมกีก่ า  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
11. นายดุสิต  ดลปัดชา  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2   กรรมการ 
12. นายกมล  บุญสินชัย  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
13. นางลออ  แร่ทอง  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
14. นายมนตรี  กาสี  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3   กรรมการ 
15. นางเปรมจิต  วงค์กระโซ่  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3                   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวมนปริยา  โพธิ์ชัยหล้า ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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    มีหน้าที่ 
1. ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วางแผนการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี

ส่วนร่วมในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3. เสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในและเสนอแนะการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ไปจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ตลอดจนน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  
ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป        

           ประกาศ  ณ  วันที่  16   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 

 
 

                                    ลงชื่อ         
                                                 ( นายวัฒนา  พลอาษา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


